
numer sprawy ZZP-2380-40/2016 

 

 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W POZNANIU 
 

 
 

 

 Poznań,  19  maja   2016 rok 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
(SIWZ) 

 

 
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej oraz napraw bieżących i powypadkowych pojazdów służbowych 

użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 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: Grażyna Miłoszewska telefon: 61/841 27 45 

    

  

w zakresie przedmiotu zamówienia: Sławomir Urbaniak telefon: 61/841 49 50 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego celem 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 świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej oraz napraw bieżących i 

powypadkowych pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży. Wykaz 
pojazdów, użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży, na rzecz której wykonywane będą usługi, 
określony został  w zał. nr 1 do SIWZ.  

2. Zakres usług obejmuje: 
1)  w przypadku obsługi technicznej - diagnostykę pojazdu oraz wymianę zużytych części mechanicznych i 

elektrycznych wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu lub podlegających okresowej wymianie, 
2) w przypadku napraw powypadkowych - diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy pojazdu 

uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub uszkodzenia nie związanego z ruchem drogowym,  
3) w przypadku naprawy bieżącej - diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych i elektrycznych 

w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu. 
3. Wykonanie usługi dla każdego z pojazdów, o których mowa w zał. nr 1 do SIWZ  będzie odbywało się wg następujących 

zasad: 
1) w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia drogowego skutkującego brakiem możliwości samodzielnego 

poruszania się pojazdu, Wykonawca dokona holowania pojazdu z miejsca jego postoju do własnego warsztatu 
samochodowego, przy czym Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego holowania, w czasie nie dłuższym 
niż 12 godziny, licząc od telefonicznego zgłoszenia, 

2) Zamawiający dostarczy pojazd do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie, w przypadku gdy uszkodzony 
pojazd posiada zdolność samodzielnego poruszania się, 

3) przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca dokona precyzyjnej diagnozy pojazdu oraz sporządzi i 
przedstawi Zamawiającemu kosztorys usługi, 

4) Wykonawca przystąpi do wykonania usługi, po zatwierdzeniu kosztorysu usługi i przekazaniu przez 
Zamawiającego pisemnego zlecenia wykonania usługi;  

5) Wykonawca dokona naprawy pojazdu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z 
technologią naprawy oraz instrukcją obsługi producenta pojazdów, z zachowaniem jego pierwotnych parametrów 
techniczno-użytkowych, a obsługę techniczną wykona zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, po dokonanej 
usłudze, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pojazdu, a Zamawiający odbierze pojazd z 
warsztatu Wykonawcy na własny koszt. 

6) dostarczenie pojazdu do naprawy Wykonawcy odbywać się będzie każdorazowo za pisemnym potwierdzeniem z 
uwzględnieniem daty i godziny odbioru, 

7) wszelkie przemieszczenia pojazdów zleconych do naprawy, dokonywane przez Wykonawcę muszę odbywać się 
wyłącznie przy użyciu pojazdu typu laweta. 

4. Zamawiający wymaga, aby warsztat samochodowy, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ, znajdował się na 
terenie jednego z miast lub powiatów: miasta Chodzieży lub  powiatu chodzieskiego; miasta Piły lub powiatu pilskiego; 
miasta Czarnkowa, Trzcianki lub powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;  miasta Oborniki lub powiatu obornickiego; miasta 
Wągrowca  lub  powiatu wągrowieckiego.  

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen etat co najmniej 1 pracownika –
mechanika samochodowego, wykonującego czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi napraw pojazdów, 
w okresie obowiązywania umowy. Sposób udokumentowania zatrudnienia zostanie odnotowany w wykazie osób, 
stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 9 c),  ma prawo do kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej. 

6. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia na zasadach 
odpowiedzialności cywilnej na sumę min. 25 000, 00 złotych i obejmuje kradzież, utratę, uszkodzenie lub zniszczenie 
pojazdów powierzonych do naprawy w ramach umowy (wymagane w przypadku, gdy polisa  ubezpieczenia od 
odpowiedzialności  cywilnej, opisana w rozdziale IV pkt 1 ppkt 5 nie obejmuje w/w zdarzeń). 

7. Zamawiający wymaga aby komora lakiernicza przystosowana była do lakierowania przy użyciu lakierów 
wodorozcieńczalnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w 
mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1569). 

7. 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. 

8. Zamawiający  stawia wymagania  związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy dot. 
zatrudnienia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, który będzie wykonywał czynności naprawy 
pojazdów w trakcie realizacji zamówienia. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem 
walut obcych. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia wystawienia pierwszego zlecenia na usługę do dnia 31.12.2017 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 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował warsztatem samochodowym, 
w którym świadczone będą usługi, objętym dozorem osobowym 24 godzinnym lub urządzeniami alarmowymi, lub 
monitoringiem. Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie nieruchomość wyposażoną w: 
a) dwa stanowiska, każde z nich wyposażone w podnośnik do 3,5 tony lub kanał naprawczy, znajdujące się w 

pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę podwozia pojazdu,  
b) urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - tester diagnostyczny, do diagnozy co najmniej pięciu 

marek samochodów w wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (OBD II, EOBD) lub kilka testerów diagnostycznych 
do diagnozy łącznie co najmniej pięciu marek pojazdów, 

c) wyważarkę i montażownicę do opon, 
d) zamknięty plac o powierzchni min. 200 m2, który oprócz warsztatu, również objęty jest dozorem osobowym 24 

godzinnym lub urządzeniami alarmowymi, lub monitoringiem 
e) ponadto, oprócz ww. warsztatu, Wykonawca musi dysponować: 

- ramą pomiarowo-naprawczą, urządzeniem spawalniczym (automat spawalniczy) i zgrzewarką oporową do 
blach, 

- samodzielnym stanowiskiem lakierniczym wyposażonym w bezpyłową, ogrzewaną komorę lakierniczą, 
-  urządzeniem do obsługi klimatyzacji samochodowych, 
- lawetą przeznaczoną do przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony, 

   4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą – wykwalifikowanym 
mechanikiem samochodowym, posiadającym min. dyplom czeladnika w tym zakresie oraz min. pięcioletnie 
doświadczenie w zawodzie mechanika w ujęciu praktycznym (naprawa i obsługa pojazdów samochodowych).  

         5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 25 000,00 PLN. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia oferowanego warsztatu oraz urządzeń, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z wykonawcą. 

3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobie zdolnej do wykonania zamówienia 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 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 Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu 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 dotyczące tego podmiotu. 

5. 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, i 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. 
 

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 3 do SIWZ; 
2) opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę warsztatu samochodowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

SIWZ dla potwierdzenia warunku określonego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, można złożyć przedmiotowy opis, dotyczący zarówno jednego, 
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większej liczby, jak i wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż z ich treści będzie wynikać, że spełniają oni 
łącznie warunek wskazany w rozdziale IV pkt 1 ppkt  3 SIWZ; 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ, potwierdzający warunek 
określony w rozdziale IV pkt 1 ppkt 4 SIWZ; 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, dla 
potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 5 wraz z dokumentem 
potwierdzającym zapłatę składki ubezpieczeniowej, o ile z treści polisy nie wynika, że składka została zapłacona (w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi 
spełniać co najmniej jeden wykonawca); 

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 4 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) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  i 10-11 
ustawy, wystawioną 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); 

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną 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). 

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

dokumentów, o których mowa pkt. 2 ppkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentu, o którym 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 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 o treści określonej w załączniku  nr 2 do SIWZ, odpowiednio do 

części w której wykonawca składa ofertę,; 
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. 
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3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na potencjale 
technicznym lub osobie zdolnej do wykonania zamówienia 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:  
- 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, 3, 4, pkt 2 ppkt 1 i 2 – 4, pkt 3 i  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 i 4, 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, pkt 2 ppkt  5 oraz pkt 4 ppkt 1 i ppkt 3 lit. a muszą być 
złożone w formie oryginału.  

4) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 4 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 należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem 

Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 
27 44. 

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

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

 
VII. WADIUM 
 
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.   
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
1. Przygotowanie oferty 

1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 
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: 
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Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

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

ZZP-2380-40/2016 „Oferta – Naprawa pojazdów KPP Chodzież” 
Nie otwierać przed dniem 08.06.2016 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-2380-40/2016 „Zmiana oferty - Naprawa pojazdów KPP Chodzież” 
Nie otwierać przed dniem 08.06.2016 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-2380-40/2016 „Wycofanie oferty - Naprawa pojazdów KPP Chodzież” 
 
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,  60-838 Poznań - 
sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres 
Zamawiającego wskazany w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ do 08.06.2016 r.  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 08.06.2016 r. o godz. 11:15, w pok. nr  4. 

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. W formularzu ofertowym Wykonawca określi: 
1) dla zakresu A (robocizna) - cenę jednostkową robocizny dla elektryki, mechaniki lakierowania i innych prac, 
2) dla zakresu B (holowanie) - cenę ryczałtową za holowanie pojazdu służbowego na terenie powiatu, w obie strony, 
3) dla zakresu C (części zamienne) - wartość procentową upustu od cen netto systemu Eurotax i kwotę wartości części 

zamiennych określoną przez Zamawiającego po przeliczeniu przez zaoferowany upust, 
4) dla zakresu D - cenę czterech rodzajów olejów silnikowych, dla każdego rodzaju z osobna. 

2. Ceny jednostkowe dla wszystkich składników cenotwórczych podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i 
składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w 
szczególności koszty transportu - holowania (paliwa), koszty pracy zatrudnionych pracowników, koszty diagnostyki, 
koszty załadunku i wyładunku, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i inne. Ceny jednostkowe należy określić dla 
wszystkich składników cenotwórczych, pod rygorem odrzucenia oferty 

3. Cena jednostkowa może być tylko jedna dla danego składnika cenotwórczego. Ceny jednostkowe dla składników 
cenotwórczych należy podać w kwotach brutto. Nie dopuszcza się stosowania stawki 0,00 zł lub stosowania stawek w 
przedziałach cenowych ( np.: 20,00-30,00 zł). Wszystkie ceny nie ulegną zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i 
będą obowiązywać w każdym dniu tygodnia, w tym w niedziele i święta, przez 24 godziny na dobę.  

4. Ceną oferty będzie suma wartości dla robocizny (część A formularza ofertowego), holowania (część B formularza 
ofertowego), wartość części zamiennych po upuście (część C formularza ofertowego) i koszty olejów silnikowych (część D 
formularza ofertowego).  

 
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 na podstawie kryteriów: 
 
Kryterium A - „cena roboczogodziny - 40 pkt” - rozumiana jako iloczyn ceny jednostkowej brutto roboczogodziny (dla 
elektryki i mechaniki oraz lakierowania)  i szacowanej ilości roboczogodzin. 
Obliczenie punktów w kryterium „cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

 
W obliczana = (X min / X obliczana ) x 40 
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gdzie:  W obliczana  - liczba punktów w kryterium „cena” 
       X  min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
        X obliczana   - cena oferty badanej 
 
Kryterium B - „ryczałtowa stawka za holowanie - 2 pkt” - rozumiana jako iloczyn ceny ryczałtowej brutto za holowanie i 
szacowanej ilości usług holowania. 
Obliczenie punktów w kryterium „cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

 
W obliczana = (X min / X obliczana ) x 2 

 
gdzie:  W obliczana  - liczba punktów w kryterium „ryczałtowana stawka za holowanie” 

       X min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
        X   obliczana - cena oferty badanej 
 
Kryterium C - „upust na części zamienne - 40 pkt” -  rozumiany jako wartość procentowa określona przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym od ceny katalogowej netto części zamiennej  określonej w systemie Eurotax. 
Obliczenie punktów w kryterium „upust na części zamienne” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

 
W obliczana = (X min / X obliczana) x 40 

 
gdzie:  W obliczana  - liczba punktów w kryterium „upust na części zamienne” 

       X  min    - upust na części zamienne badanej oferty, 
  X obliczana    - upust na części zamienne o najwyższej wartości procentowej spośród wszystkich złożonych ofert 

 
Kryterium D - „koszt olejów silnikowych - 13 pkt” - rozumiany jako suma iloczynów szacunkowej ilości oleju i ceny 
jednostkowej brutto za 1 litr oleju (dla oleju syntetycznego, półsyntetycznego i mineralnego). 

 
Obliczenie punktów w kryterium „koszt olejów silnikowych” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

 
W obliczana= (X min / X obliczana ) x 13 

 
gdzie:  W obliczana  - liczba punktów w kryterium „koszt olejów silnikowych” 

      X  min - najniższy koszt olejów silnikowych spośród złożonych ofert 
      X obliczana   - koszt olejów silnikowych oferty badanej 
Kryterium E - „monitoring świadczonych usług on-line - 5 pkt” Możliwość udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zdalnego dostępu do monitoringu poprzez sieć Internet. Monitoringiem musi być objęte minimum miejsce naprawy pojazdu 
oraz miejsce, w którym znajdować się będzie pojazd przed/po naprawie.  
W przypadku, gdy Wykonawca oferuje możliwość podglądu przez Zamawiającego przebiegu świadczonych usług on – line, tj. 
udostępnienie  zdalnego dostępu do monitoringu poprzez sieć Internet, oferta Wykonawcy otrzyma w tym kryterium 5 pkt.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje takiej możliwości, oferta otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 
 
Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą 
liczbę punktów - maksymalnie 100 - (jako suma punktów uzyskanych w kryterium A, B, C, D i E) zostanie uznana, jako 
najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
 
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  
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed 
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum 
zawierającą minimum następujące postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego, 
2)określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego 
zamówienia, 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 
4) dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy, 
5) zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
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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. Umowa zostanie zawarta 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. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust.1. 

 
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 o udzielenie zamówienia 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. 

2. 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. 
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Załącznik nr 1  

Wykaz pojazdów  KPP Chodzież 
 

Lp. Marka Typ Rok produkcji Rodzaj 

1 VW T-4 
2000 

furgon 

2 FIAT STILO 
2005 

osobowy 

3 KIA CEE'D 
2012 

osobowy 

4 KIA CEE'D 
2008 

osobowy 

5 KIA CEE'D 
2008 

osobowy 

6 FIAT DUCATO 
2008 

furgon 

7 SKODA OCTAVIA 
2004 

osobowy 

8 KIA CEE'D 
2010 

osobowy 

9 KIA CEE'D 
2012 

furgon 

10 KIA CEE'D 
2013 

osobowy 

11 KIA CEE'D 
2013 

osobowy 

12 KIA CEE'D 
2014 

furgon 

13 KIA CEE'D 
2014 

osobowy 

14 KIA CEE'D 
2015 

osobowy 

15 KIA CEE'D 
2015 

osobowy 

16 ISUZU D-MAX 
2015 

osob-teren. 

17 FIAT DUCATO 
2008 

furgon 

18 KIA CEE'D 
2008 

osobowy 

19 FIAT ALBEA 
2004 

osobowy 

20 FIAT PUNTO 
2006 

osobowy 

21 KIA MAGENTIS 
2005 

osobowy 

22 SKODA FABIA 
2002 

osobowy 

23 KIA CERATO 
2004 

osobowy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
   

miejscowość  data 
                                     

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

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 

  Nazwa:  

  

Siedziba:  

  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  
 
W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowaniem w trybie „przetargu 
nieograniczonego” na obsługę techniczną oraz świadczenie napraw bieżących i powypadkowych pojazdów użytkowanych 
przez KPP Chodzież, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję świadczenie usług wg następujących 
składników cenotwórczych: 

Kryterium A - Robocizna 

Lp. Rodzaj świadczonej usługi 
Szacowana ilość 
roboczogodzin 

Cena jednostkowa 
roboczogodziny brutto 

 
Wartość brutto (szacowana 
ilość roboczogodzin x cena 

jednostkowa 
roboczogodziny brutto) 

 

1. 
Robocizna - elektryka,  

mechanika, lakierowanie i 
inne prace 

978   

 
Kryterium B - Holowanie 

 

Lp. Rodzaj świadczonej usługi 
Szacowana ilość 

usług 

Cena ryczałtowa za 1 
usługę holowania brutto 

(w obie strony) 

Wartość brutto (szacowana 
ilość usług x cena ryczałtowa 

za jedną usługę holowania 
brutto) 

  

1. 
Holowanie pojazdu 

służbowego na terenie 
powiatu 

46   

 
Kryterium C - Części zamienne 

 

Lp. 
Rodzaj 

świadczonej 
usługi 

Kwota brutto przewidziana 
na zakup części zamiennych  

Oferowany upust na części 
zamienne 

Kwota brutto przewidziana 
na zakup części 

zamiennych po upuście  

1. Części zamienne 177662.12  zł 

 
………………………… % 

od cen netto systemu Eurotax  
 

 ……………. zł  

 
Kryterium D - Koszt olejów silnikowych 
 

Lp. Rodzaj świadczonej usługi 
Szacowana 
ilość oleju  
(w litrach) 

Marka lub 
producent oleju 

silnikowego 

Cena jednostkowa 
brutto 1 litra oleju  

Wartość brutto 
(szacowana ilość 

oleju x cena 
jednostkowa brutto 
oleju silnikowego) 

 

1. Cena oleju  80 litrów    
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silnikowego 
syntetycznego 

na potrzeby 
umowy 

o lepkości 
5W/30 i 

o lepkości 
5W/40 

80 litrów  
 

 

2. 
Cena oleju silnikowego 

półsyntetycznego o lepkości 
10W/40 

81 litrów  
 

 

3. 
Cena oleju silnikowego 
mineralnego o lepkości 

15W/40 
81 litrów  

 
 

 
Razem wartość brutto (suma  pozycji nr 1, 2 i 3) 

 
 

 
Kryterium E – Monitoring świadczonych usług on-line 
 
Monitoring z możliwością udostępnienia zdalnego dostępu 

poprzez sieć Internet. Monitoringiem musi być objęte 
minimum miejsce naprawy pojazdu oraz miejsce, w którym 

znajdować się będzie pojazd przed/po naprawie 

TAK* NIE* 

 
CENA OFERTY (suma kryterium A, B, C i D) 

 

Wartość robocizny brutto: 
 
 

Wartość holowania brutto: 
 
 

Wartość brutto części zamiennych po upuście: 
 
 

Razem wartość brutto olejów silnikowych: 
 
 
 

Suma wartości brutto/ cena oferty: 
 
 

 
Oświadczam, że dysponuję następującym warsztatem samochodowym: 

Adres warsztatu: Miasto/powiat: 
Podstawa dysponowania 

(własność/ użytkowanie/inne **) 
 
 
 

  

 
Oświadczam, że: 

1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 
2) zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
3) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy 

podwykonawcy/ców*** powierzając wykonanie części zamówienia: (należy wskazać również nazwę i siedzibę 
podwykonawcy, w przypadku, gdy powołano się na tego podwykonawcę przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu i będzie on brał udział w realizacji zamówienia):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………powierzając 

wykonanie części zamówienia w zakresie: ………………………………………………………………………w kwocie*** ……………………………..; 

* - Niepotrzebne skreślić; ** wpisać odp. podstawę dysponowania ; ***Jeżeli dot. i jest znana 
  
 
 

…………………………………….............………………… 
/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 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/spełniamy* 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 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/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 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. 

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

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 
 
* Niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

   
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)   

 
 
 
 
 
 
 

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

   
miejscowość  data 

 
 

Opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę warsztatu wraz z oprogramowaniem (na potwierdzenie warunku 

opisanego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ)  

Oświadczam, że warsztat samochodowy charakteryzuje się następującymi cechami technicznymi i wyposażony jest w 

następujące urządzenia, oprogramowanie i pojazdy: 

                                                                                                                                   

*- niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

Lp. Opis techniczny – wymagania Zamawiającego 
Opis techniczny 

warsztatu oferowanego 
przez Wykonawcę 

Podstawa dysponowania 
(np. własność, najem, 

zobowiązanie do 
współpracy na czas 

wykonania zamówienia) 

1. 
rama pomiarowo-naprawcza, urządzenie spawalnicze 
(automat spawalniczy) i zgrzewarka oporowa do blach 

TAK/NIE*     

2. 
samodzielne stanowisko lakiernicze wyposażone w 
bezpyłową, ogrzewaną komorę lakierniczą 

TAK/NIE*  

3
. 
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: 

dwa  stanowiska,  każde z nich wyposażone w podnośnik   
do 3,5 tony lub kanał naprawczy, znajdujące się w 
pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę 
podwozia pojazdu 

TAK/NIE*  
ilość stanowisk ……… 

 
 

urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - 
tester diagnostyczny, do diagnozy co najmniej pięciu 
marek samochodów w wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 
(OBD II, EOBD) lub kilka testerów diagnostycznych do 
diagnozy łącznie co najmniej pięciu marek pojazdów, 

TAK/NIE*  

zamknięty plac o powierzchni minimum 200 m2, na którym 
będą przechowywane zlecone do naprawy pojazdy 
służbowe Policji,  

TAK/NIE*   

 powierzchnia ……............m2  
 

warsztat (nieruchomość wraz z placem) objęty dozorem 
osobowym 24 godzinnym lub urządzeniami alarmowymi 
lub monitoringiem 

urządzenia 

alarmowe/dozorowany/m

onitoringiem* 

 

4. 
 
   wyważarka i montażownica do opon 
 

TAK/NIE*  

5. 
 
   urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych 
 

TAK/NIE*  

6. 

 
  laweta przeznaczona do przewozu pojazdów o dopuszczalnej     

masie do 3,5 tony 
 

TAK/NIE*  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 
Wykaz osób 

(dla potwierdzenia spełniania warunku, opisanego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 4  SIWZ)  
Uwaga! Należy wypełnić każdą  rubrykę. 

 

Imię i nazwisko 
Zakres powierzonych 
czynności, specjalność 

Wykształcenie Doświadczenie 
Dyplom 

czeladnika 
(data, nr) 

Podstawa do 
dysponowania 

daną 
osobą/umowa o 

pracę 

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………………….. 

.…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………

………………………… 

……………………… 

……………………… 

………………….. 

………………….. 

……………………………

………………… 

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………………….. 

.…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………

………………………… 

……………………… 

……………………… 

………………….. 

………………….. 

……………………………

………………… 

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………………….. 

.…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………

………………………… 

……………………… 

……………………… 

………………….. 

………………….. 

……………………………

………………… 

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………………….. 

.…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………

………………………… 

……………………… 

……………………… 

………………….. 

………………….. 

……………………………

………………… 

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

………………………………….. 

.…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………

………………………… 

……………………… 

……………………… 

………………….. 

………………….. 

……………………………

………………… 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          …………………………………………….…………………………………………… 
   /podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA nr ZZP-2380-____/2016 – PROJEKT 
 

zawarta w dniu  ............................................................. 2016 r.  w Poznaniu pomiędzy  

Skarbem Państwa –  Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Tomaszem Trawińskim  zwanym w dalszej części 
umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, 
reprezentowanym przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  -  …………. …………………………………., 
a 
……………….. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” z siedzibą w: ……………………………………………, wpisaną do  ewidencji 
działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………., pod numerem KRS 
…………. NIP ………………… REGON ………………… reprezentowaną przez: ……………………………………….. 
 
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług w zakresie napraw bieżących, napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej pojazdów użytkowanych 
przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zakres i zasady świadczenia usług 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi eksploatacyjne w zakresie napraw bieżących, 
napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową w 
Chodzieży, w warsztacie Wykonawcy znajdującym się……………….., zwane w dalszej części umowy „usługami”. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) w przypadku obsługi technicznej - diagnostykę pojazdu oraz wymianę zużytych części mechanicznych i 

elektrycznych wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu lub podlegających okresowej wymianie. 
2) w przypadku naprawy powypadkowej - diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy pojazdu 

uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub uszkodzenia nie związanego z ruchem pojazdu, 
3) w przypadku naprawy bieżącej - diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych i elektrycznych w 

wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu. 
3. Wykonanie usługi dla każdego z pojazdów, o których mowa w zał. nr 1 do umowy będzie odbywało się wg następujących 

zasad: 
1) w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia drogowego skutkującego brakiem możliwości samodzielnego 

poruszania się pojazdu, Wykonawca dokona holowania pojazdu z miejsca jego postoju  do własnego warsztatu 
samochodowego, przy czym Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego holowania, w czasie nie dłuższym niż 
12 godzin, licząc od telefonicznego zgłoszenia; 

2) Zamawiający dostarczy pojazd do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie, w przypadku gdy uszkodzony 
pojazd posiada zdolność samodzielnego poruszania się; 

3) dostarczenie pojazdu do naprawy Wykonawcy odbywać się będzie każdorazowo za pisemnym potwierdzeniem z 
uwzględnieniem daty i godziny odbioru; 

4) przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca dokona precyzyjnej diagnozy usterki oraz sporządzi i 
przedstawi Zamawiającemu kosztorys usługi; 

5) Wykonawca przystąpi do wykonania usługi, po zatwierdzeniu kosztorysu usługi i przekazaniu przez Zamawiającego 
pisemnego zlecenia wykonania usługi;  

6) Wykonawca dokona naprawy pojazdu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z 
technologią naprawy oraz instrukcją obsługi producenta pojazdów, z zachowaniem jego pierwotnych parametrów 
techniczno-użytkowych, a obsługę techniczną wykona zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu; 
po dokonanej usłudze,  Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, a Zamawiający odbierze pojazd z warsztatu 
Wykonawcy na własny koszt; 

7) po dokonanej usłudze, Zamawiający odbierze   pojazd z siedziby Wykonawcy na własny koszt; 
8) wszelkie przemieszczenia pojazdów zleconych do naprawy, dokonywane przez Wykonawcę muszą odbywać się 

wyłącznie przy użyciu pojazdu typu laweta. 
4. Wykaz pojazdów służbowych objętych usługą w ramach niniejszej umowy określa załącznik nr 1 do umowy, przy czym 

wskazana ilość i rodzaj pojazdów ma charakter szacunkowy, a faktyczna liczba pojazdów podlegających usługom będzie 
zależna od ilości kolizji z udziałem pojazdów służbowych jednostki Policji lub ich uszkodzeń oraz w zależności od 
gospodarki transportowej jednostek Policji, szczególnie w zależności od ilości i rodzaju nabywanych aut lub 
wycofywanych z eksploatacji. 

5. Oznaczenie pojazdu w wykazie  opisanym w ust.4 może ulec zmianie w zależności od zmiany przydziału służbowego 
pojazdu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym danych dotyczących pojazdów, ich wyposażenia oraz zobowiązuje się zabezpieczyć je przed 
udostępnieniem osobom trzecim. 

7. Wykonawca będzie polegać na potencjale technicznym (……….) innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. W celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował zasobami 
podmiotu trzeciego tj. (nazwa podmiotu), niezbędnymi do wykonania zamówienia w postaci (zakres 
potencjału)…………………………………., tj. (adres, miejsce)………………………… zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym 
w ofercie z dnia………………. Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w okresie wykonywania zamówienia. 
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8. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu trzeciego) o którym mowa w ust. 6, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub 
wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca przed planowaną zmianą lub rezygnacją winien złożyć 
Zamawiającemu oświadczenie, że proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. W przypadku braku ww. oświadczenia Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.  

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi napraw i obsługi pojazdów przy udziale kadry posiadającej kwalifikacje i 
doświadczenie oraz zatrudnić na umowę o pracę na pełen etat  mechanika samochodowego, posiadającego min. dyplom 
czeladnika w tym zakresie oraz min.  pięcioletnie doświadczenie w zawodzie mechanika w ujęciu praktycznym - tj. 
…………………….(Imię i Nazwisko).  

10. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 9 c),  ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w ust. 9, poprzez żądanie okazania dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę 
(umowa, składki ubezpieczenia). 

11. W przypadku zmiany lub rezygnacji  z osób wskazanych w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowana inna osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wymagane w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia i określone w ust. 9 oraz  zatrudniona będzie na umowę o pracę. W tym 
przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie wraz z informacjami o proponowanej osobie wraz jej 
kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. W przypadku braku ww. oświadczenia Zamawiający może wstrzymać 
świadczenie usług.  

12. W przypadku, gdy osoba wykonująca usługi napraw i obsługi pojazdów wykonuje je na poziomie nie odpowiednim 
Zamawiający ma prawo, a Wykonawca obowiązek zmiany osoby na osobę o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu.  

13. Osobą upoważnioną do zgłoszenia wniosku o zmianę osoby, o której mowa w ust. 11 jest Naczelnik Wydziału Transportu 
KWP w Poznaniu. 

14. Wniosek, o którym mowa w ust. 12 kierowany jest bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału Transportu do Wykonawcy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 13 do dokonania niezwłocznej zmiany 

osoby wykonującej usługi. 
16. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu zdalnego dostępu do monitoringu poprzez sieć Internet. 

Monitoringiem musi być objęte minimum miejsce naprawy pojazdu oraz miejsce, w którym znajdować się będzie pojazd 
przed/po naprawie. 

17. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostęp do monitoringu on-line, w trybie ciągłym (z wyjątkiem okresu 
powierzenia wykonywania usług podwykonawcy), tj.  od momentu przyjęcia pojazdu do naprawy do momentu wydania 
pojazdu uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.  

18. Wszelkie czynności związane z udostępnieniem Zamawiającemu zdalnego dostępu do monitoringu poprzez sieć Internet 
realizowane będą w trybie uzgodnień i konsultacji z Zastępcą Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Poznaniu, Panem 
Sławomirem Urbaniakiem. 

§2 
Kosztorys naprawy i zlecenie wykonania naprawy 

1. Podstawą ustalenia kosztów świadczenia usługi, oddzielnie dla każdego pojazdu, jest kosztorys usługi, który winien 
zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, w szczególności: ilość roboczogodzin i cenę jednostkową roboczogodziny, 
upust na samochodowe części zamienne oraz ceny poszczególnych części zamiennych, koszty diagnozy, holowania 
pojazdu oraz wszystkie inne koszty niezbędne dla wykonania usługi oraz orientacyjny termin wykonania zamówienia, a 
także przebieg całkowity pojazdu.  

2. W przypadku naprawy powypadkowej, Zamawiający przedłoży Wykonawcy wraz ze zleceniem wykonania naprawy 
kosztorys, określający wstępny zakres i szacunkowy koszt naprawy.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys usługi w terminie 3 dni, licząc od dnia dostarczenia pojazdu do 
warsztatu samochodowego Wykonawcy. Kosztorys winien zawierać aktualny przebieg pojazdu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty kosztorysu usługi co do rodzaju zastosowanych części zamiennych i 
wynagrodzenia za jej wykonanie związanego z tą korektą, w szczególności w przypadku powierzenia Wykonawcy części 
zamiennych przez Zamawiającego.  

5. Czasochłonności poszczególnych prac w przedłożonym kosztorysie nie będą wyższe niż czasochłonności za te prace 
wyznaczoną w narzędziu informatycznym Eurotax. 

6. Uśredniona czasochłonność obsługi technicznej zgodnej w swoim zakresie z wymaganiami producenta pojazdu wynosi 
dla pojazdu osobowego 2,3 rbg, dla pojazdu furgon 3,0 rbg. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania wymienionych w ust. 5 czasochłonności w odniesieniu do 
zgodności z wymienionym narzędziem informatycznym.   

8. Wyłącznie skutecznie dostarczone przez Zamawiającego zlecenie stanowi podstawę do wykonania usługi, przy czym 
zlecenie będzie zawierało wartość wynagrodzenia wynikającego z zatwierdzonego kosztorysu oraz dane identyfikujące 
pojazd (VIN, nr rejestracyjny). Doręczenie zlecenia Wykonawcy może nastąpić  pisemnie na adres Wykonawcy lub 
faksem. Załącznikiem do zlecenia jest zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys naprawy. 

9. W przypadku nagłej konieczności uzupełnienia płynów eksploatacyjnych pojazdu, Zamawiający dopuszcza wykonania 
usługi za uprzednią zgodą telefoniczną pod nr tel. ……………. lub ……………., bez konieczności sporządzania przez 
Wykonawcę kosztorysu. 
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§3 
Części zamienne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia Wykonawcy części zamiennej, a Wykonawca zobowiązuje się do 
montażu w pojeździe części zamiennej przekazanej przez Zamawiającego i obniżenia ceny naprawy pojazdu o wartość 
części, którą pierwotnie wyceniono w kosztorysie naprawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania zaproponowanych cen części zamiennych do wysokości przeciętnych 
cen rynkowych, a także w uzasadnionych przypadkach dopuszczać będzie wartości robocizny oraz części zamiennych 
przekraczające ceny EUROTAX, uwzględniające upust umowny.  

3. Zamawiający na życzenie dopuszcza stosowanie w naprawie części używanych lub regenerowanych z wyłączeniem 
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów 
wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego 
lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. z 2005, Nr 201, poz. 1666), z zastrzeżeniem że w przypadku pojazdów, 
których okres eksploatacji jest krótszy niż 3 lata, Zamawiający nie dopuszcza montażu części używanych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do pozyskiwania dla realizacji naprawy tańszych, dostępnych na rynku 
zamienników części, o jakości porównywalnej z częściami oryginalnymi lub dokonania regeneracji elementu w 
przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych. 

5. Zamontowana po naprawie sygnalizacja świetlna uprzywilejowania powinna być fabrycznie nowa oraz posiadać 
świadectwo na zgodność z Regulaminem Nr 65 EKG/ONZ określającym wymagania fotometryczne dla lamp emitujących 
światło o kącie poziomym 3600 oraz Regulaminem Nr 10 EKG/ONZ w zakresie zgodności fotomagnetycznej (w 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza się naprawę uszkodzonej sygnalizacji wyłącznie poprzez wymianę 
jej poszczególnych, uszkodzonych elementów). 

6. Odbudowa pojazdu oznakowanego w zakresie wyposażenia policyjnego powinna być zgodna z § 31 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), a odtworzenie oznakowania pojazdu nastąpi zgodnie z 
wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona utylizacji pozostałych po naprawie odpadów. 
8. W przypadku usługi uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego, Wykonawca zastosuje stawkę do 0,2 rbg za każdy punkt 

świetlny. 
9. Zamawiający, w razie konieczności, na pisemny wniosek Wykonawcy udzieli mu jednorazowego upoważnienia na zakup 

elementów oznakowania policyjnego pojazdu na potrzeby związane z realizacją przedmiotu umowy, wskazując 
jednocześnie podmiot prowadzący profesjonalnie usługi na terenie RP w przedmiotowym zakresie (oklejenie pojazdu 
folią odblaskową z hologramem „Policja”).            

§ 4 
Wykonanie usług 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu zaawansowania świadczenia usług, w szczególności  naprawy pojazdu 
oraz sposobu jej realizacji na każdym etapie oraz ingerencji w zakres i sposób naprawy. 

2. Dopuszczenie pojazdu do ruchu po dokonanej naprawie powypadkowej zostanie potwierdzone przez uprawnionego 
diagnostę samochodowego na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie badania technicznego, które 
Wykonawca dostarczy na własny koszt wraz z naprawionym pojazdem, zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 1b ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

3. Wykonawca, na czas naprawy pojazdu ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenia i jest zobowiązany zabezpieczyć 
pojazd przed działaniem warunków atmosferycznych, przed, w trakcie i po jego naprawie. Odpowiedzialność 
Wykonawcy ulega zakończeniu z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru, stwierdzającego wykonanie 
zamówienia bez wad i przejęcia pojazdu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy 
ubezpieczenia na zasadach odpowiedzialności cywilnej na sumę min. 25 000, 00 złotych i obejmuje kradzież, utratę, 
uszkodzenie lub zniszczenie pojazdów powierzonych do naprawy w ramach umowy. Wykonawca obowiązany jest do 
zachowana ciągłości polisy w okresie trwania umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawstwa na zasadach określonych w § 12 ust. 1 pkt 4 ppkt c i e 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawy powierzone podwykonawcom. W przypadku konieczności 
przemieszczenia pojazdu do podwykonawcy lub podmiotu, który udostępnił Wykonawcy swój potencjał techniczny, 
transport pojazdu musi odbywać się wyłącznie na lawecie. Wykonawca nie może obciążać Zamawiającego kosztami 
transportu między warsztatem Wykonawcy a siedzibą podwykonawcy lub podmiotu, który udostępnił potencjał 
techniczny.  

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie wykonywał kwartalne zestawienia wykonanych usług z  uwzględnieniem 
informacji dot.  marki pojazdu, zakresu naprawy, nr faktury VAT oraz wartości naprawy. Zestawienia zostaną przesłąne 
drogą faksową do Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy przedłożenia źródłowych faktur zakupu części użytych 
do naprawy pojazdu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niesygnalizowanego uprzednio podstawienia pojazdu celem uzupełnienia olejów 
i płynów eksploatacyjnych. W tym przypadku, Wykonawca obciąży Zamawiającego wyłączenie kosztami materiałów. 

8. Wykonawca każdorazowo po wymianie oleju w silniku oraz paska rozrządu, umieści w widocznym miejscu w komorze 
silnika etykietę zawierającą informację o dacie wykonanych prac, zastosowanych materiałach (parametry i marka oleju) 
oraz o przebiegu pojazdu.  
 
 
 
 



numer sprawy ZZP-2380-40/2016 

 

§5 
Termin wykonania usług 

1. Termin wykonania usług wynosi: 
1) w przypadku obsługi technicznej - 3 dni, licząc od dnia skutecznego dostarczenia przez Zamawiającego zlecenia 
naprawy; 
2) w przypadku naprawy bieżącej - 7 dni, licząc od dnia licząc od dnia skutecznego dostarczenia przez Zamawiającego 
zlecenia naprawy; 
3) w przypadku napraw powypadkowych - termin wykonania naprawy będzie ustalony przez strony po rozpoznaniu 
zakresu rzeczowego naprawy i ostatecznie zostanie określony w zleceniu. 
 

2. Termin realizacji umowy – do dnia 31.12.2017 r, licząc od dnia wystawienia pierwszego zlecenia na usługę. 
3. Oczekiwanie na części zamienne dostarczane przez Zamawiającego, a także dostarczenie przez Wykonawcę kosztorysu 

uzupełniającego naprawy, wstrzymują bieg terminu naprawy. Termin ten zostaje wstrzymany do czasu dostarczenia 
części lub zlecenia ze zwiększoną o zakres rozszerzony wartością naprawy. 

 
§ 6 

Gwarancja na wykonaną usługę 
1. Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia obioru pojazdu i podpisania 

przez strony protokołu stwierdzającego wykonanie naprawy bez wad, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyłączenia 
gwarancji producenta pojazdu na te elementy, które zostały wymienione bądź naprawione w ramach niniejszej usługi, 
obowiązki gwaranta w tym zakresie przejmuje Wykonawca, zgodnie z warunkami udzielanej gwarancji. Okres 
obowiązywania gwarancji na zastosowane w naprawie części jest nie krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent 
tych części.  

2. O wystąpieniu wady po odbiorze, której usunięcie podlega wymienionej w ust. 1 gwarancji, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę za pośrednictwem faksu na nr ……………………….., wyszczególniając rodzaj zgłaszanej usterki. 

3. Na potrzeby dokonania naprawy w ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pojazdu z siedziby 
jednostki Policji użytkującej pojazd oraz dostarczenia pojazdu, po wykonanej naprawie do siedziby jednostki Policji 
użytkującej pojazd w ramach otrzymanego wynagrodzenia określonego w §  7 ust. 1. 

4. W okresie obowiązywania gwarancji, w celu usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości, pojazd będzie przyjmowany do 
naprawy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych  licząc od dnia powiadomienia, tj. daty uwidocznionej na potwierdzeniu 
transmisji faksowej. 

§ 7 
Wynagrodzenie, wartość umowy i zasady płatności 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone każdorazowo w pisemnym 
zleceniu, o którym mowa w  § 1 ust. 3 pkt 4 umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do kalkulacji wynagrodzenia na wykonanie usługi wg następujących składników 
cenotwórczych: 

1) kosztów robocizny (mechanika, elektryka, lakierowanie i inne prace) w kwocie …… złotych brutto za 1 
roboczogodzinę; 

2) koszt holowania w kwocie ………………… złotych brutto za jedną usługę holowania w obie strony na terenie powiatu; 
3) upust na części zamienne ……… od cen netto ………………… określony w ofercie  z dnia ………………..; 
4) koszt brutto zakupu 1 litra oleju silnikowego syntetycznego 5W/30 ……….. zł, 5W/40 ………zł, półsyntetycznego 

(10W/40) ……… zł, mineralnego(15W/40)…………zł, zgodne z aprobatami producentów poszczególnych pojazdów. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające ze zlecenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru  
stwierdzającym wykonanie zamówienia bez wad. 

4. Na fakturze VAT Wykonawca dokona rozdziału wartości oferowanej kwoty zlecenia  na wartość części zamiennych  (z ich 
wyszczególnieniem, stosując kryterium nazwy) i wartość roboczogodzin. 

5. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca sporządzi załącznik w wersji elektronicznej. Plik w formacie MS Excel 
powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać załącznik, o którym mowa w ust. 5 na adresy e-mail: 
lechoslaw.kasprzak@po.policja.gov.pl i slawomir.urbaniak@wielkopolska.policja.gov.pl co najmniej raz w tygodniu 
(zawierający tygodniowe zestawienie faktur) lub każdorazowo po wystawieniu faktury.  

7. Warunkiem realizacji płatności za usługę poza dostarczeniem faktury, o której mowa w ust. 4 jest przesłanie załącznika, o 
którym mowa w ust. 5. 

§ 8 
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania umowy w terminie określonym odpowiednio w §5 umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za 
wykonanie usługi wobec której wystąpiło opóźnienie.  

2. W przypadku nie zachowania terminu dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu usługi w terminie wskazanym w § 2 ust. 
3, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać z tego 
tytułu odsetek ustawowych, za opóźnienia w transakcjach handlowych, liczonych od zaległej kwoty. 

4. W przypadku niedokonania odbioru pojazdu do naprawy objętej gwarancją w terminie określonym w §6 ust. 4, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy dzień opóźnienia. 

mailto:lechoslaw.kasprzak@po.policja.gov.pl
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5. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy dzień opóźnienia. 

6. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę, z przyczyn przez niego zawinionych, na każdym etapie jej realizacji skutkuje 
zapłaceniem przez niego na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 7.000 zł. 

7. 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 wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 
9. W przypadku zaistnienia szkód w powierzonym lub naprawianym pojeździe, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, a gdy wartość szkody przewyższa sumy, o których mowa w §4 
ust. 3 lub zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania, Zamawiający będzie dochodził roszczeń od Wykonawcy 
na zasadach ogólnych. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do przemieszczenia pojazdów 
podlegających usłudze do miejsca i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
§ 9 

Odbiór pojazdu 
1.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbioru nienależytego wykonania umowy, w 

szczególności nieskutecznej lub niezgodnej z ustalonym zakresem naprawy, Zamawiający odstąpi od odbioru i przyjęcia 
pojazdu.  

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu stron, przy czym protokół 
odbioru stwierdzający wykonanie usług bez wad stanowi podstawę zapłaty wynagrodzenia umownego. Wzór protokołu 
odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

3. Za termin zakończenia naprawy uznaje się termin  odbioru pojazdu, którego naprawa została należycie wykonana (po 
usunięciu ewentualnych nieprawidłowości). 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do samodzielnego odbioru pojazdu z miejsca realizacji umowy, jeżeli kontakt  z 
Wykonawca bądź inną osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym napotyka trudne do przezwyciężenia 
przeszkody bądź jest niemożliwy, w szczególności gdy osoby te: 

a) przebywają poza granicami kraju 
b) zmarły lub są ciężko chore 
c) zostały aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności 

5. Samodzielny odbiór pojazdu może nastąpić nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie 14 dni od dnia wezwania 
Wykonawcy do wydania pojazdów. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do samodzielnego odbioru pojazdu z miejsca realizacji umowy w przypadku 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy. W takim wypadku ust. 2 nie stosuje się. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy i odstąpienie od wykonania usługi 
1.  Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Odstąpienie od umowy wymagane jest w formie pisemnej. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje 

się z postanowień umowy, w szczególności gdy naprawy lub usługi eksploatacyjne wykonywane są wadliwie, powodując 
przedłużanie procedur odbioru pojazdu lub w przypadku montażu części zamiennych o nieodpowiedniej jakości lub 
pochodzących z nielegalnych źródeł. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca znajduje się w 
sytuacji faktycznej lub prawnej uzasadniającej podejrzenie, że uzyskanie zamówienia bądź jego realizacja następuje przy 
udziale osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub z wykorzystaniem przedmiotów pochodzących z 
przestępstwa, jeżeli sytuacja ta zagraża właściwej realizacji umowy bądź w sposób negatywny oddziałuje na wizerunek 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający zobowiązany jest uprawdopodobnić sytuacje faktyczną lub prawną Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, 
wzywając jednocześnie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W sytuacji gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień w terminie 7 
dni bądź otrzymane wyjaśnienia w ocenie Zamawiającego okażą się niewystarczające, Zamawiający wypowie umowę ze 
skutkiem natychmiastowym. 

6.  W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia uległaby znacznemu wzrostowi o montaż części zamiennych 
nieuwzględnionych w kosztorysie naprawy, które były niewidoczne w trakcie oględzin, Zamawiający może odstąpić od 
naprawy pojazdu, jeżeli realizacja zamówienia byłaby nierentowna, w szczególności w przypadku, gdy wartość naprawy 
przekroczy 70% wartości rynkowej pojazdu przed jego uszkodzeniem. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 
od naprawy pojazdu, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń wynikających z odstąpienia od 
realizacji usługi. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku przejęcia kompetencji Zamawiającego w zakresie zaopatrzenia 
jednostek Policji w usługi będące przedmiotem niniejszej umowy przez jednostkę gospodarki budżetowej. Wykonawca  
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w tym przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania umowy (napraw) do dnia, w 
którym od umowy odstąpiono.  

§ 11 
Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz wyznaczoną do kontaktu w zakresie napraw 
powypadkowych  jest Sławomir Urbaniak, tel. 61 84 149 60. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz wyznaczoną do kontaktu w zakresie napraw 
bieżących i obsług technicznych  jest Lechosław Kasprzak tel. 61 84 149 53. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest _____________________________________________________________ 
4. Osobą upoważnioną do zatwierdzania całości dokumentacji związanej z przedmiotową umową jest Naczelnik Wydziału 

Transportu KWP w Poznaniu Piotr Fiuczyński oraz Z-ca Naczelnika W. Transportu p.o. asp. sztab. Sławomir Urbaniak.  
 

§ 12 
Zasady zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 
1) zmiana wynagrodzenia: 

a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia 
umownego; 

b) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT, 
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

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

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
Jeżeli zmiany, o których mowa w ppkt b), c) i d) 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) zmiana terminu: 

a) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania usługi; 
b) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania usługi z powodu siły wyższej albo z powodu 

okoliczności zależnych od Zamawiającego lub w przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na części 
zamienne, jeżeli część zamienna jest importowana spoza granic kraju; 

c) termin wykonania usługi może ulec zmianie w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów 
uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi; 

3) zakres rzeczowy naprawy może ulec zmianie w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów 
uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi; 

4) inne zmiany: 
a) dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy; 
b) dopuszczalne są zmiany sposobu świadczenia usług; 
c) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy (podmiotu trzeciego) o którym mowa w § 1 ust. 7, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż 
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy). W 
przypadku zmiany z osób wskazanych w § 1 ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

e) dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy 
realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on 
powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku 
wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna 
jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług. 

f)       dopuszczalna jest zmiana miejsca wykonywania napraw pojazdów pod warunkiem zachowania 
warunków lokalizacji (teren powiatu) oraz wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny warsztat 
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spełnia warunki określone w zamówieniu, a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wypełniony wykaz 
wyposażenia warsztatu o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ 

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

 
§13 

Postanowienia końcowe 
1. 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. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo 
zamówień 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. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich 
otrzymuje każda ze stron. 
 

 
WYKONAWCA                                                                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



numer sprawy ZZP-2380-40/2016 

 

Załącznik nr 1 do umowy ZZP-2380 -_______/2016 
 

Wykaz pojazdów zostanie dołączony do umowy właściwej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy ZZP-2380 -________/2016 
 

 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU PO NAPRAWIE  
lub OBSŁUDZE TECHNICZNEJ  

 
 
 

              Poznań, dnia _____________r. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego : 
 
1. _________________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________________ 
 
W obecności przedstawiciela Wykonawcy: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
dokonali odbioru pojazdu marki ____________,  nr rejestracyjny: ___________________________ po zrealizowanej naprawie 
powypadkowej/naprawie bieżącej/obsłudze technicznej* w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
ZZP-2380 - _______/2016 (zlecenie nr _________z dnia___________). 
 
 
 
Data dostarczenia pojazdu do kosztorysowania (wypełnia jednostka użytkująca pojazd)………………………………………….. 
 
Data dostarczenia kosztorysu naprawy do akceptacji (wypełnia Wydział transportu) ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
Podpisy przedstawicieli Zamawiającego:                      Podpis przedstawiciela Wykonawcy: 
 
 
________________________                _________________________ 
 
_______________________                _________________________ 
 
 
Załączniki  
1. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (jeśli jest wymagane) 
 
*- niepotrzebne skreślić 
 



numer sprawy ZZP-2380-40/2016 

 

Załącznik nr 3 do umowy ZZP-2380 -________/2016 

Nr 
Faktury 
(max. 
100 

znaków) 

Kontrahent 

Data 
wystawienia 

faktury 
d/m/r 

Data 
transakcji 
odbioru po 
naprawie 

d/m/r 

Grupa Kosztów 
(Pb95, Pb98, ON, 

myjnia, NB -części, NB-
MPIS, NB- robocizna, 

OT2 części, OT2MPIS, 
OT2 robocizna, NP.-

bezgotówkowa, 
holowania, normalia) 

Treść poz. 
szczegółowo 

(np. 
wycieraczka, 

szyby tylna, olej 
silnikowy, 

10W/40, max 
250 znaków) 

 

Cena 
netto 

Ilość 

J.m. 
(godz., 
kg, km, 
kpl, l, 

szt, usł.) 

Stawka 
VAT 

Wartość 
netto 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
rejestrac

yjny 
pisany 

bez 
spacji 

Stan 
aktualny 
licznika 

Data kosztu 
(jak data 

transakcji) 

Nagłówek 
opis 

(nr zlecenia 
KWP 

Poznań) 

                  23 0 0 0         

                  23 0 0 0         

                  23 0 0 0         

                  23 0 0 0         

                  23 0 0 0         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
UWAGA 

                
- nie dopuszcza się zmiany treści nagłówków 

             

              


