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KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W POZNANIU 
 

 
 

 

 Poznań, 23.02.2017 roku  
 

 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 

dla postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, pn.: 
 
 
 

Dostawa środków czystości oraz środków higieny i ochrony osobistej  
do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

 
 
 
  

 

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: przetargi@po.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: Paulina Bystrzycka telefon: 61/841 27 88 

  

w zakresie przedmiotu zamówienia: Kinga Witkowiak telefon: 61/841 26 81 
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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 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” oraz 

przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków czystości oraz środków higieny i ochrony 

osobistej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w załącznikach 1A - 1B do SIWZ. 

II.2. Kody CPV: - 39830000-9, 39525100-9, 39224300-1, 33761000-2, 33763000-6, 39833000-0, 39832000-3, 

18930000-7, 18424300-0, 33740000-9, 33741100-7, 33141000-0, 39831700-3. 

II.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  Wykonawca może złożyć ofertę do wszystkich części. 

II.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

II.5. 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 - od dnia zawarcia umowy na okres 12 miesięcy. 

IV. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu 

terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV.4.  

IV.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy dla danej części o treści określonej odpowiednio w 

załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 

IV.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: 

IV.2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 

IV.2.2 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego 

treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania 

wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w 

ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

IV.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które 

stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być 

złożone w formie oryginału. 

IV.4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które 

stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca lub podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. 

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

V.1 Dokumenty i oświadczenia o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych 

dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza. 

 

 

 



numer sprawy ZZP-2380-1/2017 
 

~ 3 ~ 
 

V.2 Zdolność zawodowa w zakresie doświadczenia. 

Minimalny 

poziom  

warunku  

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w ciągu ostatnich 

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

krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy:  

V.1.1 w przypadku składania oferty do części nr 1 – środków do utrzymania czystości o 

wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (brutto); 

V.1.2 w przypadku składania oferty do części nr 2- środków higieny i ochrony osobistej o 

wartości nie mniejszej niż 37 000.00 zł (brutto),  

oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

Dokument 

potwierdzający 

spełnianie 

warunku  

V.1.3 Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

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

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

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami, są:  

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane;  

- oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

VI.1 Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą  podstawy wykluczenia określone  

w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

VI.1.1 (pkt. 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

VI.1.2 (pkt. 13 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:   

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. poz. 553, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

- przestępstwo skarbowe, 

- 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), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 

się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

VI.1.3 (pkt. 14 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:  

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz 

.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

- przestępstwo skarbowe, 

- 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 
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 

się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

VI.1.4 (pkt. 15 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że 

w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli 

nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony 

inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

VI.1.5 (pkt. 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

VI.1.6 (pkt. 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

VI.1.7 (pkt. 18 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia;  

VI.1.8 (pkt. 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

VI.1.9 (pkt. 20 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

VI.1.10 (pkt. 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

VI.1.11 (pkt. 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

VI.1.12 (pkt. 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VI.2 Zamawiający wykluczy również każdego wykonawcę wobec którego zachodzą  podstawy wykluczenia 

określone w art. 24 ust. 5 uPzp. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

VI.2.1 (pkt. 1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

VI.2.2 (pkt. 2) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
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VI.2.3 (pkt. 3) wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 

2-4 uPzp z:  

- zamawiającym, 

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

- członkami komisji przetargowej, 

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

VI.2.4 (pkt. 4) wykonawcę , który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

VI.2.5 (pkt. 5 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia; 

VI.2.6 (pkt. 6 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli 

nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony 

inny okres wykluczenia; 

VI.2.7 (pkt. 7) wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

VI.2.8 (pkt. 8) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

VI.3 Zamawiający będzie badał, czy wobec: 

VI.3.1 wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 

uPzp; 

VI.3.2 podwykonawcy wskazanego w ofercie nie będącego innym podmiotem, o którym mowa w pkt. 

VI.3.2, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia nie zachodzą podstawy 

do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. uPzp. 

VI.4 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 

obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

VI.5 Zamawiający dokona oceny w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.  24 ust. 13 - 22 

oraz ust. 5 pkt. 2 - 8 uPzp na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ a w zakresie braku 

podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 23 i ust. 5 pkt. 1 na podstawie niżej określonych 

oświadczeń i dokumentów.   

VI.5.1 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

uPzp zobowiązany będzie  złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Uwaga: 

Ww. oświadczenia nie należy załączać do oferty. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 

to oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez 

Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. 

VI.5.2 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

uPzp zobowiązany będzie złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
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informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

Przedmiotowy odpis innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w 

przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 

Uwaga: 

Ww. dokumentu nie należy załączać do oferty. Do złożenia tego dokumenty na wezwanie 

Zamawiającego zobowiązany będzie wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem o którym mowa poniżej. 

Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniego z ww. dokumentów  

w przypadku gdy w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskaże ich 

dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz 

danych ww. dokument. 

VI.6 Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

VI.6.1 Jeżeli wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. VI.5.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

VI.6.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.6.1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazanego przez niego w 

ofercie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

VI.7 Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. VI.5 i VI.6 sporządzone w języku obcym wykonawca 

zobowiązany będzie złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.  

VI. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

VII.1 Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia i 

informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą 

elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44. 

VII.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.  

VII.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. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

IX.1 Przygotowanie oferty 

IX.1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

IX.1.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

mailto:przetargi@po.policja.gov.pl
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IX.1.3 Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać 

wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.  

IX.1.4 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.  

IX.1.5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  

IX.1.6 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.  

IX.2 Złożenie oferty. 

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

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań 

oznakowana następująco: 

ZZP-2380-1/2017 „Dostawa środków czystości oraz środków higieny i ochrony osobistej  

- oferta do części nr ………” 

Nie otwierać przed dniem 03.03.2017 r., do godz. 11:30 

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

IX.3 Zmiana oferty. 

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-2380-1/2017 „Dostawa środków czystości oraz środków higieny i ochrony osobistej  

- zmiana oferty do części  …………..” 

Nie otwierać przed dniem 03.03.2017 r., do godz. 11:30 

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą 

Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty. 

IX.4 Wycofanie oferty. 

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-2380-1/2017 „ Dostawa środków czystości oraz środków higieny i ochrony osobistej  

- wycofanie oferty do części nr ………..” 

IX.5 Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie. 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

X.1 Ofertę należy złożyć do 03.03.2017 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.  

X.2 Otwarcie ofert odbędzie się 03.03.2017 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.  

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

XI.1 Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku.   

XI.2 Cena dla danej części podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ 

XI.3 Ceną oferty dla danej części  jest wartość brutto określona w odpowiednim formularzu ofertowym - załączniki 
nr 2A – 2B  do SIWZ. 

XI.4 Cena dla danej części może być tylko jedna. 
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XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

XII.1 Kryteria oceny oferty. 

XII.1.1 Kryterium  „Cena” (dotyczy części nr 1 i 2), którego znaczenie wynosi 60 %.  

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt. 

Obliczenie punktów w kryterium „cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o 

następujący wzór: 

C = (C min / C x ) x 60 

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

 

XII.1.2 Kryterium  „Jakość produktów”, którego znaczenie wynosi 40 %.  

W kryterium „Jakość produktów" w zakresie każdej z części wykonawca może uzyskać maksymalnie 

40 pkt., które przydzielane będą w oparciu o następujące podkryteria: 

XII.1.2.1 Obliczenie punktów dla części nr 1 „Środki czystości” w kryterium „Jakość produktów” 

zostanie dokonane  w  oparciu o niżej określone podkryteria: 

XII.1.2.1.1 Płyn do naczyń (poz. 6 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1  

- załącznik nr 1A do SIWZ) - 10 pkt. 

Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

płyn do naczyń hipoalergiczny 10 

płyn do naczyń bez właściwości hipoalergicznych 0 
 

XII.1.2.1.2 Spray do mebli (poz. 7 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1  

- załącznik nr 1A do SIWZ) - 10 pkt. 

Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

spray do mebli nie zawierający freonu 10 

spray do mebli zawierający freon 0 
 

XII.1.2.1.3 Worki na śmieci 60 l (poz. 14 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 

- załącznik nr 1A do SIWZ) - 10 pkt. 

Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

worki na śmieci z taśmą ściągającą 10 

worki na śmieci bez taśmy ściągającej 0 
 

XII.1.2.1.4 Worki na śmieci 120 l (poz. 15 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 

- załącznik nr 1A do SIWZ) - 10 pkt. 

Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

worki na śmieci ulegające biodegradacji 10 

worki na śmieci nie ulegające biodegradacji 0 
 

XII.1.2.2 Obliczenie punktów dla części nr 2 „Środki higieny i ochrony osobistej” w kryterium 

„Jakość produktów” zostanie dokonane  w  oparciu o niżej określone podkryteria: 

XII.1.2.2.1 Rękawice jednorazowe lateksowe niepudrowane (poz. 2 opisu przedmiotu 

zamówienia dla części nr 2 - załącznik nr 1B do SIWZ) - 10 pkt. 
Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

rękawiczki o zawartości protein ≤ 50 µg/g rękawiczki 10 

rękawiczki o zawartości protein od 51 do 100 µg/g rękawiczki  0 
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XII.1.2.2.2 Mydło w płynie 5 l  (poz. 5 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2  

- załącznik nr 1B do SIWZ) - 10 pkt. 
Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

mydło z lanoliną 10 

mydło bez lanoliny 0 
 

XII.1.2.2.3 Mydło w kostce 100 g  (poz. 7 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 

- załącznik nr 1B do SIWZ) - 10 pkt. 
Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

mydło hipoalergiczne 10 

mydło bez właściwości hipoalergicznych 0 
 

XII.1.2.2.4 Krem do rąk 100 ml  (poz. 8 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2  

- załącznik nr 1B do SIWZ) - 10 pkt. 

Punkty w przedmiotowym podkryterium zostaną przyznane zgodnie z 

poniższą tabelą. 

Opis podkryterium 
Liczba 

punktów 

krem hipoalergiczny 10 

krem bez właściwości hipoalergicznych 0 

 
XII.2 Sposób oceny ofert. 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, która uzyska największą liczbę punktów - 

maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt. XIII. 1, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 uPzp, zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza.  

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. 

XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

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

aukcji elektronicznej. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

XIV.1 Jeżeli umowę będzie podpisywać osoba lub osoby nie będące upoważnione do reprezentacji wykonawcy na 

podstawie dokumentów rejestracyjnych, wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim 

umowy, przed jej podpisaniem, przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do 

zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia 

(podpisania) umowy przez dane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

XIV.2 Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego, 

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia, 

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

gwarancji i rękojmi, 

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie 

umowy, 

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

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

XVI.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. 

XVI.2 Umowa o zamówienie publiczne dla danej części zostanie podpisana na warunkach określonych w 

odpowiednim dla danej części  projekcie umowy - załączniki nr 5 do SIWZ. Dany projekt umowy zostanie 

uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.  

XVI.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

XVII.1 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. 

XVII.2 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 uPzp. 

XVII.3 W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej. 

XVII.3.1 Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności lub zaniechaniu czynności. 

XVII.3.1.1 Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o 

którym mowa w pkt. XVIII.3.2.1. 

XVII.3.1.2 Informację, o której mowa w pkt. XVIII.3.1.1 Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu: 

XVII.3.1.2.1 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; 

XVII.3.1.2.2 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; 

XVII.3.1.3 Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku 

uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.  

XVII.3.2 Odwołanie. 

XVII.3.2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej: 

XVII.3.2.1.1 określania warunków udziału w postępowaniu; 

XVII.3.2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

XVII.3.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego; 

XVII.3.2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia; 

XVII.3.2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

XVII.3.2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

XVII.3.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

XVII.3.2.4 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 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

XVII.3.2.5 Odwołanie wnosi się: 

XVII.3.2.5.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego określonej w pkt. XVIII.3.2.1.2, XVIII.3.2.1.3 i 

XVIII.3.2.1.5 stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została 

przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – 

jeżeli została przesłana w inny sposób; 

XVII.3.2.5.2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego 

wniesienia jest czynność określona w pkt. XVIII.3.2.1.1 i 

XVIII.3.2.1.4. 

XVII.3.3 Skarga do sądu 

XVII.3.3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

XVII.3.3.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

XVII.3.3.3 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 wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 

1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XVII.3.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1A i 1B    -  Formularze ofertowe dla części nr 1 i 2 

Załącznik nr 2A i 2B   -  Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 

Załącznik nr 3     -  Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4     -  Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia  

Załącznik nr 5    - Projekt umowy  
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Załącznik nr 1A do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dla części nr 1 „Środki czystości” 

 

1. Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa środków czystości do magazynu Zamawiającego 
zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Podolańskej 52  oraz ich rozładunek do pomieszczeń wskazanych przez 
Zamawiającego. Dostawa i rozładunek środków czystości winno odbywać się w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, od godz. 8:00 do godz. 14:30.                                                         

2. Wymagania dotyczące środków czystości : 
 

L.p. Rodzaj produktu J.m. 
Zamawiana 

ilość 

1. 

Żel do udrażniania rur, syfonów i kanalizacji. Samoczynnie likwiduje zatory 
organiczne (tłuszcz, odpadki kuchenne itp. ) oraz nieprzyjemny zapach. 
Produkt zawiera poniżej 5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, 
anionowych środków powierzchniowo – czynnych, związki na bazie aktywnego 
chloru ( CI 2 ), 5 % -15 % wodorotlenku sodu ( np. Kret lub produkt 
równoważny) 
Pojemność 500 ml. 

szt. 255 

2. 

Środek do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych. Dezynfekuje , czyści 
i wybiela. Produkt zawiera: < 5 % związków wybielających na bazie chloru , 
niejonowych środków powierzchniowo – czynnych, kationowych środków 
powierzchniowo - czynnych, mydło, perfumowany (np. Domestos 24 Plus Citrus 
lub produkt równoważny). 
Pojemność 750 ml. 

szt. 1 900 

3. 

Uniwersalny środek myjący, przeznaczony do wszystkich powierzchni 
zmywalnych typu: PCV, posadzki, płytki ,schody, drzwi, framugi itp. Przywraca 
połysk i nie pozostawia smug utrzymuje długotrwały zapach. Produkt zawiera: 
anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, ph od 5,0 do 8,5 ( np. 
Floor lub produkt równoważny) 

Pojemność 1,5 litr . 

szt. 1 900 

4. 

Mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych i kuchennych. Wybielające, 
nadające połysk czyszczonym powierzchnią, nie pozostawiające smug i nie 
rysujące czyszczących powierzchni. Pozostawia przyjemny zapach. Produkt 
zawiera: max. zawartość podchlorynu sodu zawierającego 1,1 % aktywnego 
chloru ,anionowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5% wodorotlenku 
sodu mniej niż 1 % węglanu sodu mniej niż 5% pH 13, gęstość 1,54 g/cm 3 ( 
np. Cif lub produkt równoważny). 
Pojemność 500 ml. 

szt. 1537 

5. 

Płyn do mycia powierzchni szklanych z atomizerem, który z łatwością usuwa 
każde zabrudzenie ,zapobiega zaparowaniu powierzchni szklanych , osadzaniu 
się pary , nie pozostawia smug. ( np. Sidolux Cristal lub produkt równoważny) 

Produkt zawiera : < 5 % niejonowych środków powierzchniowo -czynnych 
,kompozycję zapachową  limone.  
Pojemność 500 ml. 

szt. 1 200 

 
 

6. 
 
 

Płyn do ręcznego mycia naczyń szklanych, emaliowanych, stalowych i 
aluminiowych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego 
takie jak tłuszcz oraz brud. Nie pozostawia smug i zacieków. Łagodny dla skóry 
rąk, neutralne ph. Produkt zawiera: 5-15% anionowe środki powierzchniowo- 
czynne ,<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne ,kompozycję zapachową 
(” FAIRY„ lub produkt równoważny ). 
Pojemność 500 ml. 

szt. 250 

7. 

Preparat w spray-u do pielęgnacji i nabłyszczania mebli. Usuwający kurz i 
pozostawiający świeży zapach. Produkt zawiera < 5 % niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, 5-15 % węglowodory alifatyczne, kompozycja 
zapachowa ( np. typu Pronto lub równoważny ).  
Pojemność 250 ml. 

szt. 270 

 
8. 

Płyn przeznaczony do mycia i czyszczenia urządzeń sanitarnych. Skutecznie 
usuwa osady z kamienia i rdzy jednocześnie zapobiega osadzaniu się kamienia. 
Likwiduje nieprzyjemny zapach. Produkty zawiera : < 5 % niejonowe środki 
powierzchniowo-czynne ,ph od 1 do 2 , kompozycje zapachową ( np. Cilit 
Kamień i rdza lub produkt równoważny ). Pojemność 450 ml. 

szt. 800 

9. 

Ręczniki papierowe w składance białe jednowarstwowe, gofrowane. Ręcznik 
zapewnia optymalną chłonność, wytrzymały o gramaturze co najmniej 
1x24g/m2, wymiary listka 25cmx23cm, karton zawierający 20 składanek-każda 

po 200 listków . 

karton 580 
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10. 

Ręczniki papierowe w roli, białe, 2-warstwowe, wykonane w 100% z celulozy, 
gofrowane. Gramatura 2x18g/m2 perforowane co 25cm, średnica roli 13,00cm, 
szerokość wstęgi min 21cm, długość wstęgi min. 70m, gilza 60mm.  
Opakowanie min. 10  rolek. 

rol. 580 

11. 
Papier toaletowy biały 2 -warstwowy. Gramatura 2x17,5g/m2, średnica 117 mm, 
wysokość 97 mm, min.  200 listków, długość roli 23,4m (np. Katrin Classic Toilet 
200 lub równoważny). Opakowanie min. 10 rolek. 

rol. 20 555 

12. 
Papier toaletowy Jumbo 2-warstwowy bielony w 65%. Charakteryzujący się 
miękkością ,chłonnością średnica roli 18 cm, szerokość roli 9 cm, długość roli 

135 m, gramatura 2x 19 g/m, perforowany, gofrowany. Opakowanie 12 rolek. 

rol. 10 000 

13. 
Worki na śmieci wykonane z folii LDPE 35 l czarne. 
Pakowane po 50 szt. w rolce – grubość nie mniej niż 18 μm. 

rol. 1 450 

14. 
Worki na śmieci wykonane z folii LDPE 60 l czarne. 
Pakowane po 50 szt. w rolce grubość nie mniej niż 25 μm. 

rol. 1 400 

15. 
Worki na śmieci wykonane z folii LDPE 120 l czarne. Pakowane po 25 szt. w rolce 
grubość nie mniej niż 25 mikronów. 

rol. 1 200 

16. 
Worki na śmieci. Wykonane z folii LDPE 160 L czarne. 
Pakowane po 10 szt. w rolce - grubość nie mniej niż 35 μm. 

rol. 200 

17. 
Rękawice gumowe z bawełnianą wyściółką zapobiegającą się poceniu rąk w 
rozmiarze M, L. 

szt. 150 

 

18. 

Miotła ulicówka wykonana z drewna, tworzywa sztucznego oraz metalu 40 cm z 

kijem drewnianym 120 cm przeznaczona do prac porządkowych na zewnątrz 
budynku. 

szt. 180 

19. 
Miotła do zamiatania wewnątrz budynku z naturalnego włosia 40 cm z kijem 
drewnianym o długości 120 cm. 

szt. 200 

20. Kij do miotły drewniany o długości 120 -140 cm, z gwintem. szt. 40 

21. 
Komplet mop składający się z wiadra o pojemności 12 litrów, wyciskacza 
nakładanego na wiadro, kija o długości 120- 140 cm (w różnych kolorach) i 
końcówki do mop-a sznurkowej. Trwały w użyciu. 

kpl. 200 

22. 

Końcówka do mop-a sznurkowa. Bardzo chłonna, która doskonale zbiera wodę, 
brud i wygodnie się płucze. Gwint wykonany z wytrzymałego tworzywa 
umożliwiający wkręcenie trzonka oraz części materiałowej czyszczącej. Skład: 80 
% bawełna, 20 % włókna wiskozowo –poliestrowe. Wymiary: wysokość 25 cm+ 

zapinka, długość 9 cm, szerokość 7 cm 

szt. 800 

23. 
Ścierka uniwersalna, służąca do wycierania różnych powierzchni, miękka, trwała 
w użyciu, chłonna o wymiarach: 40x35 cm.  
Skład: wiskoza 60 %, 20 % poliester, 20 % polipropylen, gramatura 120 g/m 2 

szt. 800 

 
24. 

 

Ścierka podłogowa do mycia różnych powierzchni typu PCV ,parkietów, linoleum 
i płytek ceramicznych. Bardzo dobrej chłonności wody nie pozostawiająca 
włókien na czyszczonych powierzchniach. O wymiarach: 50x70cm. Skład: 
wiskoza 60 %,20 %, 32 % poliester, 20 % 
polipropylen, gramatura 180 g/m2. Kolor pomarańczowy. 

szt. 150 

26. 
Szczotka do WC z pojemnikiem. Materiał: polipropylen. Wymiary: szerokość 120 
mm, głębokość: 120 mm, wysokość: 370 mm. Kolor: biały lub szary. 

kpl. 100 

 
3. Inne informacje. 

1) Dostarczone towary muszą być w oryginalnych opakowaniach, fabrycznie zamknięte z datą przydatności 

minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 
2) Zamawiający dopuszcza równoważne środki do utrzymania czystości, pod warunkiem, że ich parametry ( 

wymiary, waga, pojemność oraz cechy użytkowe) będą odpowiadać parametrom a także właściwościom 
określonym przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca oferujący równoważne środki do utrzymania czystości zobowiązany jest do wykazania, że 
oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia poprzez załączenie np. specyfikacji technicznych producenta, kart charakterystyki produktu 
bądź atestów w języku polskim. 
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Załącznik nr 1B do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dla części nr 2 „Środki higieny i ochrony osobistej” 

 
1. Przedmiotem zamówienia w Części nr 2 jest „dostawa środków higieny i ochrony osobistej” do magazynu 

Zamawiającego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 oraz ich rozładunek do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa i rozładunek środków higieny i ochrony osobistej winno odbywać się 
w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 14:30. 

2. Wymagania dotyczące środków higieny i ochrony osobistej : 
 

L.p. Rodzaj produktu J.m. 
Zamawiana 

ilość 

1. 

Rękawiczki jednorazowe nitrylowe diagnostyczne  
- wykonane z nitrylu, niepudrowane, niezawierające lateksu, 
- oburęczne, z krótkim mankietem, pasujące na lewą i prawą dłoń, zachowujące 
swobodę poruszania palcami, 
- spełniające wymagania norm: EN 455 i EN 374, 
- kolor: niebieski lub fioletowy,  
- współczynnik szczelności rękawicy; AQL w przedziale 1,0-1,5, 

- opakowanie: 100 szt., 
- dostępność rozmiarów: S,M,L,XL, 
- posiadające deklarację zgodności CE, 
- np. Comfeel lub równoważne, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

opak. 200 

2. 

Rękawiczki jednorazowe lateksowe niepudrowane 
 - niejałowe rękawice diagnostyczne, 
- mankiet rolowany z wewnętrzną warstwą polimerową bez zawartości pudru,  
- zawartość protein: ≤100 μg/g rękawicy, 
- opakowanie: 100 szt., 
- dostępność rozmiarów: S,M,L,XL, 

- spełniające wymagania norm: EN 455 i EN 374, 
- współczynnik szczelności rękawicy; AQL w przedziale 1,0-1,5, 
- posiadające deklarację zgodności CE, 
- np. Aurelia lub równoważne, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

opak. 1 400 

3. 

Rękawiczki jednorazowe nitrylowe niepudrowane  
- rękawice ochronne nitrylowe niejałowe, syntetyczne, 
- oburęczne, z krótkim mankietem, pasujące na lewą i prawą dłoń, zachowujące 
swobodę poruszania palcami, 
- kolor: czarny, 
- pokryte polimerem/chlorowane, 

- dostępność rozmiarów: S, M, L, XL, 
- opakowanie: 100 szt., 
- spełniające wymagania norm: EN 455 i EN 374, 
- współczynnik szczelności rękawicy; AQL w przedziale 1,0-1,5, 
- posiadające deklarację zgodności CE, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

opak. 20 

4. 

Rękawiczki jednorazowe winylowe 
 - przezroczyste,  
- oburęczne, 
- zapewniające dobre czucie w palcach, 

- stanowiące barierę przed skażeniami, infekcjami lub czynnikami powodującymi 
alergię, 
- dostępność rozmiarów: S, M, L, XL, 
- opakowanie: 100 szt., 
- spełniające wymagania norm: EN 455 i EN 374, 
- współczynnik szczelności rękawicy; AQL w przedziale 1,0-1,5, 
- rękawice posiadające deklarację zgodności CE, 
- np. Comfeel lub równoważne, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

 
opak. 

 
200 
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5. 

Mydło toaletowe w płynie (5l) 
- przeznaczone do mycia ciała ludzkiego, 
- zawierające środki pielęgnujące skórę,  
- pH: neutralne, 
- w plastikowym baniaku z rączką na górze,  
- rozpuszczalność w wodzie: całkowita,  
- konsystencja mydła: gęste (lepkie), nie wypływające z dozowników,  
- np. Delko Professional lub równoważne, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 

widocznym miejscu opakowania. 

szt. 1 000 

6. 

Pasta BHP w żelu do mycia rąk (500g) 
- pH: neutralne, 
- posiadająca atest Państwowego Zakładu Higieny, 
- w postaci żelu z dodatkiem środka ściernego o przyjemnym niedrażniącym 
zapachu i gliceryną, 
- zawartość w opakowaniu: 500g, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 600 

7. 

Mydło toaletowe w kostce (100g) 
 - gładka, jednorodna i czysta kostka, 
- pH: neutralne, 

- zawartość w opakowaniu jednostkowym: 100 g, 
- np. Luksja „Creamy” lub równoważne, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 10 000 

8. 

Krem do rąk (100ml) 
 - krem do rąk z gliceryną, 
- pH: neutralne, 
- nawilżający skórę, 
- zawartość w opakowaniu: 100 ml, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 6 300 

9. 

Fartuch z folii 

- wiązany z tyłu, 
- wykonany z folii, 
- rozmiar uniwersalny, 
- grubość folii minimum 25 μm, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 400 

10. 

Półmaska jednorazowa przeciwpyłowa typu P3 
- spełniająca normy EN 149:2001+A1:2009, 
- kompaktowy, anatomiczny kształt, 
- pokryta specjalną warstwą włókniny osłonowej, 
- filtr FFP3, 

- np. Oxyline lub równoważne, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 1 000 

11. 

Kombinezon jednorazowy 
- wykonany z włókniny polipropylenowej,  
- dostępność rozmiarów L, XL, 
- nogawki i mankiet zakończone gumkami, 
- chroniący przed czynnikami mechanicznymi, mikroorganizmami oraz środkami 
czyszczącymi słabego działania, 
- gramatura min. 35g/m2, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 400 

12. 

Ochraniacze jednorazowe na obuwie  
- nieprzemakalne i antypoślizgowe, 
- elektrostatyczne, 
- mocowane za pomocą gumki, 
- materiał: folia, 
- grubość folii minimum 30 μm, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

para 800 

13. 

Czepek jednorazowy 
- wykonany z włókniny polipropylenowej, 
- zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę, 

- zapewniający oddychanie skórze głowy, 
- gramatura minimum 10g/m2, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 800 
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14. 

Fartuch chirurgiczny jednorazowy 
- wykonany z włókniny, 
- dostępność rozmiarów: M,L,XL, 
- wiązany z przodu lub z tyłu, 
- gramatura min. 35g/m2, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 500 

15. 

Maseczka jednorazowa chirurgiczna  
- wykonana z włókniny III - warstwowej polipropylenowej, 

- mocowana na gumkę, 
- rozmiar uniwersalny, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 3 500 

16. 

Dozownik do mydła 
- kontrola ilości mydła: wizjer, 
- montowany na ścianę, 
- pojemność 500ml, 
- możliwość napełnienia z karnistra, 
- materiał: plastik, 
- kolor: szary lub biały, 

szt. 50 

 
17. 

Biustonosz damski jednorazowy 

- wykonany z włókniny polipropylenowej, 
- rozmiar uniwersalny, 
- gramatura minimum 25g/m2, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

 
szt. 

 
400 

18. 

Majtki męskie jednorazowe 
- wykonane z włókniny polipropylenowej, 
- rozmiar uniwersalny, 
- gramatura minimum 35g/m2, 
- typ: spodenki, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 400 

19. 

Majtki damskie jednorazowe 
- wykonane z włókniny polipropylenowej, 
- rozmiar uniwersalny, 
- gramatura minimum 35g/m2, 
- typ: spodenki, 
Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną w 
widocznym miejscu opakowania. 

szt. 400 

    

3. Inne informacje. 
1) Dostarczone towary muszą być w oryginalnych opakowaniach, fabrycznie zamknięte z datą przydatności 

minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 
2) Zamawiający dopuszcza równoważne środki higieny i ochrony osobistej, pod warunkiem, że ich parametry 

(wymiary, waga, pojemność oraz cechy użytkowe) będą odpowiadać parametrom i właściwościom 
określonym przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca oferujący równoważne środki higieny i ochrony osobistej zobowiązany jest do wykazania, że 
oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia poprzez załączenie np. specyfikacji technicznych producenta, kart charakterystyki produktu 
bądź atestów w języku polskim. 
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Załącznik nr 2A do SIWZ 

Formularz Ofertowy 

dla części nr 1 „Środki czystości” 
 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

Wykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

     
nr telefonu   faxu  e-mail 

   
NIP  KRS/CEiDG nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru 

 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem1?    Tak / Nie2 

 
reprezentowany przez: 

 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

A. Oferta Wykonawcy 

 

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

udzielenie zamówienia publicznego na na dostawę środków higieny i ochrony osobistej do Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 1 „Środki czystości” za cenę 

(wartość brutto określona w kalkulacji cenowej): 

 

…………………………… zł (słownie:……………………………………………………………………………………………………………..)  

 

Jednocześnie oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności koszty środków 

czystości, ich dostarczenia oraz rozładunku do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a także wszystkie inne 

koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera3 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4, które zawarte są w następujących dokumentach: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania 

ich poufności) 

                                                           
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
2 niewłaściwe skreślić 
3 niepotrzebne skreślić 
4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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 
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B. Kalkulacja szczegółowa dla części nr 1 „Środki czystości” 

 

L.p. Rodzaj produktu J.m. Ilość Jakość produktu 

Oferowany produkt** 

(pełna nazwa produktu nadana 

przez producenta oraz nazwa 

producenta) 

Cena  

jedno.  netto Kwota netto 

(4 X 7) 
Kwota VAT 

Kwota brutto 

(8 + 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Żel do udrażniania rur, syfonów i 
kanalizacji.  
Pojemność 500 ml. 

szt. 255       

2. 
Środek do czyszczenia i dezynfekcji 
urządzeń sanitarnych.  
Pojemność 750 ml. 

szt. 1 900       

3. 

Uniwersalny środek myjący, przeznaczony 
do wszystkich powierzchni zmywalnych 
typu: PCV, posadzki, płytki ,schody, drzwi, 
framugi itp. Pojemność 1,5 litr . 

szt. 1 900       

4. 
Mleczko do czyszczenia urządzeń 
sanitarnych i kuchennych.  
Pojemność 500 ml. 

szt. 1537       

5. 
Płyn do mycia powierzchni szklanych z 
atomizerem.  
Pojemność 500 ml. 

 
szt. 

 
1 200 

      

6. 
Płyn do ręcznego mycia naczyń szklanych, 
emaliowanych, stalowych i aluminiowych.  
Pojemność 500 ml. 

szt. 250 
Hipoalergiczny 

TAK/NIE* 
     

7. 
Preparat w spray-u do pielęgnacji i 
nabłyszczania mebli.  
Pojemność 250 ml. 

szt. 270 
z freonem 
TAK/NIE* 

     

8. 
Płyn przeznaczony do mycia i czyszczenia 
urządzeń sanitarnych.  
Pojemność 450 ml. 

szt. 800       

9. 

Ręczniki papierowe w składance białe 
jednowarstwowe, gofrowane.  
Wymiary listka 25cmx23cm, karton 
zawierający 20 składanek-każda po 200 
listków . 

karton 580       

10. 

Ręczniki papierowe w roli, białe, 2-
warstwowe, 
Perforowane co 25cm, średnica roli 
13,00cm, szerokość wstęgi min 21cm, 
długość wstęgi min. 70m, gilza 60mm.  

rol. 580       

11. Papier toaletowy biały 2-warstwowy.  rol. 20 555       

12. 
Papier toaletowy Jumbo 2-warstwowy 
bielony w 65%.  

rol. 10 000       

13. 

Worki na śmieci wykonane z folii LDPE 35 l 
czarne. 
Pakowane po 50 szt. w rolce – grubość nie 

mniej niż 18 μm. 

rol. 1 450       
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14. 

Worki na śmieci wykonane z folii LDPE 60 l 
czarne. 
Pakowane po 50 szt. w rolce grubość nie 
mniej niż 25 μm. 

rol. 1 400 
taśma ściągającą 

TAK/NIE* 
     

15. 
Worki na śmieci wykonane z folii LDPE 120 l 
czarne. Pakowane po 25 szt. w rolce 
grubość nie mniej niż 25 μm. 

rol. 1 200 
biodegradowalne 

TAK/NIE* 
     

16. 

Worki na śmieci. Wykonane z folii LDPE 160 
L czarne. 
Pakowane po 10 szt w rolce - grubość nie 
mniej niż 35 μm. 

rol. 200       

17. 
Rękawice gumowe z bawełnianą wyściółką 
zapobiegającą się poceniu rąk w rozmiarze 
M, L. 

szt. 150       

 
18. 

Miotła ulicówka wykonana z drewna, 
tworzywa sztucznego oraz metalu 40 cm z 
kijem drewnianym  dł.120 cm. 

szt. 180       

19. 
Miotła do zamiatania wewnątrz budynku z 
naturalnego włosia 40 cm z kijem 
drewnianym o dł. 120 cm. 

szt. 200       

20. 
Kij do miotły drewniany z gwintem długości 
120 cm. 

szt. 
40       

21. 

Komplet mop składający się z wiadra o 
pojemności 12 litrów, wyciskacza 
nakładanego na wiadro i kija 120-140 cm 
(w różnych kolorach) końcówki mop-a 
sznurkowej.  

kpl. 200       

22. Końcówka do mop-a sznurkowa.  szt. 800       

23. Ścierka uniwersalna, wymiarach: 40x35 cm. szt. 800       

 
24. 

 

Ścierka podłogowa do mycia różnych 
powierzchni wymiarach: 50x70cm. 
 Kolor pomarańczowy. 

szt. 150       

26. Szczotka do WC z pojemnikiem kpl. 100       

 Wartość brutto (suma kwot brutto)  

* niepotrzebne skreślić  

UWAGA: nie skreślenie niepotrzebnego wyrażenia w tabeli kalkulacji szczegółowej uniemożliwi Zamawiającemu ocenę oferty, a tym samym spowoduje 
odrzucenie oferty danego wykonawcy ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ.  
 
** Należy wpisać pełną nazwę produktu nadaną przez producenta oraz producenta tego produktu. Brak tych informacji uniemożliwi Zamawiającemu ocenę 
oferty, a tym samym spowoduje odrzucenie oferty danego wykonawcy ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ. 
 
 

   
miejscowość  data 

 

 

 
podpis 
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Załącznik nr 2B do SIWZ 

Formularz Ofertowy 

dla części nr 2 „Środki higieny i ochrony osobistej” 
 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

Wykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

     
nr telefonu   faxu  e-mail 

  
 NIP  

 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem1?    Tak / Nie2 

 
reprezentowany przez: 

 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

A. Oferta Wykonawcy 

 

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków higieny i ochrony osobistej do Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 2 „Środki higieny i ochrony osobistej” 

za cenę (wartość brutto określona w kalkulacji cenowej): 

 

…………………………… zł (słownie:……………………………………………………………………………………………………………..)  

Jednocześnie oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności koszty środków 

czystości, ich dostarczenia oraz rozładunku do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a także wszystkie inne 

koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera3 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4, które zawarte są w następujących dokumentach: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania 
ich poufności) 

 

                                                           
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2 milionów EUR. 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
2 niewłaściwe skreślić 
3 niepotrzebne skreślić 
4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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 
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B. Kalkulacja szczegółowa dla części nr 2 „Środki higieny i ochrony osobistej” 

 

 

L.p. Rodzaj produktu J.m. Ilość Jakość produktu 

Oferowany produkt** 

(pełna nazwa produktu 

nadana przez producenta 

oraz nazwa producenta) 

Cena  

jedno.  netto Kwota netto 

(4 X 7) 
Kwota VAT 

Kwota brutto 

(8 + 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Rękawiczki jednorazowe nitrylowe 
diagnostyczne  
Opakowanie: 100 szt., 
Rozmiar: S, M, L, XL 

opak. 200       

2. 

Rękawiczki jednorazowe lateksowe 
niepudrowane 
Opakowanie: 100 szt., 
Rozmiar: S, M, L, XL 

opak. 1 400 

zawartość protein 

≤ 50 µg/g rękawiczki/ 
od 51 do 100 µg/g 

rękawiczki* 

     

3. 

Rękawiczki jednorazowe nitrylowe 
niepudrowane  
Opakowanie: 100 szt. 
Rozmiar: S, M, L, XL 

opak. 20       

4. 

Rękawiczki jednorazowe winylowe 
przezroczyste. 
Opakowanie: 100 szt. 
Rozmiar: S, M, L, XL 

opak. 200       

5. 
Mydło toaletowe w płynie  
Pojemność 5 l 

szt. 1 000 
z lanoliną 
TAK/NIE* 

     

6. Pasta BHP w żelu do mycia rąk 500g szt. 600       

7. Mydło toaletowe w kostce 100g szt. 10 000 
hipoalergiczne 

TAK/NIE* 
     

8. Krem do rąk 100ml szt. 6 300 
hipoalergiczne 

TAK/NIE* 
     

9. 
Fartuch z folii grubość folii minimum 25 
mikronów, 

szt. 400       

10. 
Półmaska jednorazowa przeciwpyłowa 
typu P3 spełniająca normy EN 
149:2001+A1:2009, 

szt. 1 000       

11. 
Kombinezon jednorazowy z włókniny 
polipropylenowej  
Rozmiar: L, XL, 

szt. 400       

12. 
Ochraniacze jednorazowe z folii  na 
obuwie, grubość folii minimum 30 
mikronów 

para 800       

13. 
Czepek jednorazowy z włókniny 
polipropylenowej. 

szt. 800       

14. 
Fartuch chirurgiczny jednorazowy z 
włókniny. 
Rozmiar: M, L, XL 

szt. 500       

15. 
Maseczka jednorazowa chirurgiczna z 
włókniny 3- warstwowej polipropylenowej. 

szt. 3 500       
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16. 
Dozownik do mydła plastikowy 
Pojemność 500ml 
Kolor: szary lub biały 

szt. 50       

 
17. 

Biustonosz damski jednorazowy z 
włókniny polipropylenowej. 

szt. 400       

18. 
Majtki męskie jednorazowe z włókniny 
polipropylenowej. 
Rozmiar: uniwersalny 

szt. 400       

19. 

Majtki damskie jednorazowe z włókniny 
polipropylenowej, 
Rozmiar: uniwersalny 
Typ: spodenki. 

szt. 400       

 Wartość brutto (suma kwot brutto)  

* niepotrzebne skreślić  
UWAGA: nie skreślenie niepotrzebnego wyrażenia w tabeli kalkulacji szczegółowej uniemożliwi Zamawiającemu ocenę oferty, a tym samym spowoduje 
odrzucenie oferty danego wykonawcy ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ.  
 
** Należy wpisać pełną nazwę produktu nadaną przez producenta oraz producenta tego produktu. Brak tych informacji uniemożliwi Zamawiającemu ocenę 
oferty, a tym samym spowoduje odrzucenie oferty danego wykonawcy ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ. 
 
 

   
miejscowość  data 

 

 

 
podpis 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

Wykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres siedziby Wykonawcy 

 
reprezentowany przez: 

 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków higieny i ochrony 

osobistej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności zawodowej określonej przez Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ.  

 

 

 

   
miejscowość  data 

 

 

 
podpis 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

Wykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres siedziby Wykonawcy 

 

KRS/CEiDG nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru 

 

reprezentowany przez: 

 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków higieny i ochrony osobistej 

do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, oświadczam, co następuje: 

 

A. Oświadczenie dotyczące wykonawcy: 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składania nieprawdziwych informacji1, oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z: 

1) art. 24 ust. 1 pkt. 13  oraz ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za: 

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); 

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. - Kodeks karny; 

- przestępstwo skarbowe; 

- 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), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia; 

2) art. 24 ust. 1 pkt. 14  oraz ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za: 

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz .U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); 

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny; 

                                                           
1 Wypis z art. 297 § 1 ustawy z dnia z dnia 06.06.1997 r. - Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137): 
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą 
na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, 
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub 
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
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- przestępstwo skarbowe; 

- 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), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia; 

3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata 

od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 

się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

4) art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

5) art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata 

od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

7) art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę 

na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział  

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

8) art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

9) art. 24 ust. 1 pkt. 21 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na 

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego 

orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

11) art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

12) art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  

z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) 

13) art. 24 ust. 5 pkt. 2 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
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14) art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca 

lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp: a)  

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

15) art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  

w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

16) art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że  

w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

17) art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 

3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

18) art. 24 ust. 5 pkt. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego 

wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

19) art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył 

obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  

w sprawie spłaty tych należności. 

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. uPzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 ).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

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

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 
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B. Oświadczenie dotyczące podwykonawców: (jeśli dotyczy) 

 

Podwykonawca jest innym podmiotem z zasobów którego wykonawca korzysta TAK/NIE* 

Pełna nazwa/firma  

Adres siedziby 

podwykonawcy 
 

NIP/PESEL  

KRS/CEiDG   

Zakres powierzonej części 

zamówienia 
 

 

Podwykonawca jest innym podmiotem z zasobów którego wykonawca korzysta TAK/NIE* 

Pełna nazwa/firma  

Adres siedziby 

podwykonawcy 
 

NIP/PESEL  

KRS/CEiDG   

Zakres powierzonej części 

zamówienia 
 

 

Podwykonawca jest innym podmiotem z zasobów którego wykonawca korzysta TAK/NIE* 

Pełna nazwa/firma  

Adres siedziby 

podwykonawcy 
 

NIP/PESEL  

KRS/CEiDG   

Zakres powierzonej części 

zamówienia 
 

 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 13 - 22 

oraz ust. 5 uPzp. 

 

   
miejscowość  data 

 

 

 
podpis 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA  
ZZP-2380-1/…./2017 

zawarta w dniu  ……………………………………….. 2017 r., w Poznaniu pomiędzy: 
 

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji - nadinsp. Tomaszem Trawińskim, zwanym w dalszej części 
umowy „Zamawiającym” z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 
630703410, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych na  sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków higieny i ochrony osobistej dla KWP  
w Poznaniu i podległych jednostek o sygn.ZZP-2380-1/2017. 

 
DEFINICJE 

§ 1 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami. 
2) Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę. 

3) Ustawie Pzp - należy przez to rozmieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U  
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).  

4)  
  

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa na własność fabrycznie nowe  
i wolne od wad środki czystości/ środki higieny i ochrony osobistej wraz z opakowaniem, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia zwane w dalszej części umowy produktami, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób 
trzecich. 

3. Wykonawca dostarczy produkty, o których mowa w ust. 1 do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 
na zasadach określonych w § 5 Umowy. Produkty będą dostarczane przez Wykonawcę  w formie dostaw 
sukcesywnych w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

4. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego na terenie miasta Poznania położony przy  
ul. Podolańska 52 w Poznaniu - dla części nr 1 „Środki czystości” 
ul. Taborowa 22 w Poznaniu - dla części nr 2 „Środki higieny i ochrony osobistej” 

  
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

  

WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ 
§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wraz z opakowaniem według cen jednostkowych 
ustalonych w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. Wartość brutto umowy wynosi  ………………….………….....…….. zł. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1, oprócz ceny sprzedaży środków czystości/ środki 
higieny i ochrony osobistej zawiera wszystkie koszty związane z ich dostawą do magazynu Zamawiającego,  
w tym w szczególności koszt palet, załadunku i wyładunku, transportu i inne niezbędne koszty konieczne dla 
prawidłowego wykonania zamówienia. 

3. Za wykonanie dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

4. Płatność za dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę 
po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczanych produktów, co do ilości i jakości zgodnej z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i  SIWZ oraz po zakończeniu 
czynności odbioru dostawy, o których mowa w § 5 ust. 3 - 7 Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT w ciągu 7 dni od dostawy środków czystości/ środków higieny  
i ochrony osobistej. 

6. Faktura VAT powinna być wystawiona na płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, NIP: 777-00-01-
878, REGON: 63073410, adres: 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez swojej zgody 
wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 
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REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 5 
1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadach sukcesywnych dostaw realizowanych na 

podstawie dyspozycji Zamawiającego wyrażonej na piśmie i przesłanej Wykonawcy. Wielkość każdej partii 
przedmiotu umowy wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego. Produkty winny być dostarczone 

do magazynu Zamawiającego i rozładowane do pomieszczeń wskazanych przez Zamawijacego w dniu roboczym, 
tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 14:30. 

2. Zamówienie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie faksu lub drogą elektroniczną (email) uważa 
się za skuteczne, przy czym przy formie zamówień drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić 
tą samą drogą otrzymanie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć daną partię przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego 
w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego na 
zasadach i formie określonej w ust. 1 i 2.  

4. Wraz z dostawą zamówionej partii środków czystości/ środków higieny i ochrony osobistej do magazynu 
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy prawidłowo sporządzoną fakturę VAT wraz ze specyfikacją dostawy 
określającą ilość i rodzaj dostarczonych produktów. 

5. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o każdorazowej, planowanej dostawie partii przedmiotu 

umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. 
6. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonej partii przedmiotu umowy pod względem zgodności  

z wymaganiami jakościowo-ilościowymi w ciągu 3 dni roboczych od daty ich odbioru. Sprawdzeniu jakości 
dostarczanej partii towaru będą podlegały losowo wybrane produkty pod względem zgodności z opisem 
przedmiotu zamówienia określonym  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

7. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania ilościowo-jakościowego, o którym mowa w ust. 6, niezgodności  
z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1, Zamawiający ma prawo dokonania zwrotu 
Wykonawcy towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia pod kątem ilościowym i jakościowym,  
a Wykonawca w terminie 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy) wymieni partię towaru na wolną od wad. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania zamówienia w całości z uwagi na możliwości finansowe 
Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości w poszczególnych pozycjach 
asortymentowych zamawianych produktów, wskazanych w Załączniku nr 1 niniejszej umowy, jednakże cena 
zamówionych wszystkich partii przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 
wartości wskazanej w § 4 ust.1 Umowy. Zmiana taka nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

10. Zamawiający na każdym etapie umowy ma prawo dokonać oceny dostarczonych przez Wykonawcę produktów w 
celu przeprowadzenia specjalistycznych badań jakościowych potwierdzających zgodność dostarczanych 
produktów z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku dostarczenia niewłaściwych produktów, koszty badań 
ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie Zamawiający.  

 
WARUNKI GWARANCJI i REKLAMACJE 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty są pełnowartościowe, spełniające kryteria jakościowe zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia, w nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, pozbawione wad 
fizycznych i prawnych. Wykonawca nadto gwarantuje że dostarczane w ramach niniejszej umowy produkty są 
zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami obowiązującego prawa a także zapewnia, że ich użytkowanie 
nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia osób stosujących te produkty. W przeciwnym razie wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikających z 
dostawy i użytkowania produktów o nieodpowiedniej jakości. 

2. Wykonawca zapewni, że dostarczone produkty, będą miały okres trwałości, ważności lub przydatności do użycia, 
który będzie wynosił  minimum 12 miesięcy od daty ich dostarczenia Zamawiającemu, z wyłączeniem tych 
produktów, dla których producent zastrzegł krótszy lub dłuższy termin trwałości, ważności lub przydatności do 
użycia. 

3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia i w razie istnienia 

wady w towarze wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych pod rygorem zapłaty 
kary umownej o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

4. W przypadku ujawnienia wad jakościowych lub ilościowych w wydanym przedmiocie umowy Zamawiający złoży 
zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych na adres e-mail/faks Wykonawcy 
wraz podaniem następujących danych: 
1) asortyment reklamowany; 
2) ilość towaru reklamowanego; 
3) opis wad i uszkodzeń; 
4) datę dostawy towaru. 

5. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć na piśmie reklamację, o której mowa w pkt. 4 w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia przekazania faksem lub pocztą elektroniczną reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku nieuznania 
reklamacji strony dokonają rozstrzygnięcia zasadności reklamacji poprzez poddanie spornego produktu pod ocenę 

osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku sporu co do składu chemicznego, produkt 
poddany będzie badaniu laboratoryjnemu. Jeśli ocena badania laboratoryjnego potwierdzi, że oferowany produkt 
jest niezgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie koszt badania ponosi Wykonawca, w przeciwnym 
razie Zamawiający.  

6. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dokona odbioru reklamowanego produktu, a także dostarczy właściwy 
produkt Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji lub doręczenia Wykonawcy 
wyników badań laboratoryjnych. Produkty winny być dostarczone w godzinach i na zasadach określonych w § 5 
ust. 1 Umowy 
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KARY UMOWNE 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w: 
1) przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania jej przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku częściowego 
odstąpienia od umowy 10% wartości zamówienia brutto, od którego Zamawiający odstąpi od umowy; 

2) przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, w  wysokości 0,5% 
wartości brutto zamówionej partii produktów, za każdy dzień opóźnienia, 

3) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w  § 6 ust. 5 Umowy 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 % wartości reklamowanych produktów. 

4) W przypadku uznania reklamacji i niedostarczenia właściwych produktów w terminie określonym w § 6  
ust. 6 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 % niedostarczonych produktów.  

2. Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 nie zwalnia Wykonawcy od dostarczenia dostawy 
Zamawiającemu pełnej partii produktów objętych reklamacją bez wad - zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez   
Wykonawcę wezwania do zapłaty kary, wystawionego przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może umniejszyć wynagrodzenie umowne wynikające z faktury o kwotę należnych kar umownych, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 2, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie 

wyliczenia kar umownych.  
5. Dostawa produktów wolnych od wad nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia  

w dostawie. Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin dostawy, nie rezygnując z kary umownej  
i odszkodowania. 

6. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

7. W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę w związku z realizacją niniejszej umowy z winy Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania pokrywającego w pełnej wysokości poniesioną przez 
Zamawiającego szkodę. 

8. Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest 
wyłączona.                         

 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 
§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie 
wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jej wykonania oraz 
wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń. Odstąpienie od 
umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego 
zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej umowy w całości lub części ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy przez Wykonawcę realizacji którejkolwiek dostawy 
sukcesywnej, o których mowa w § 5  ust. 1 Umowy przekazanych Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez 

Wykonawcę warunków umowy.  
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została zawarta z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na 
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 9 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego 

wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż 4 lata, licząc od dnia zawarcia przez 

strony umowy; 
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

a) Zamawiający dopuszcza zmiany pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia na inny pod 
warunkiem, że cena jednostkowa zmienionego przedmiotu zamówienia nie przewyższy ceny 
jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania z zachowaniem 
wszelkich wymaganych parametrów technicznych i jakościowych określonych przez Zamawiającego      
w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy pod warunkiem zachowania funkcjonalności 
i przeznaczenia przedmiotu zamówienia. Podstawą tej zmiany mogą być obiektywne trudności 
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Wykonawcy w uzyskaniu pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia spowodowane np. 
wycofaniem oferowanego produktu z produkcji, wprowadzenie na rynek nowego produktu o lepszych 
właściwościach; 

b) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości 
przedmiotu świadczenia. 

- pod warunkiem, że zmiana, o której mowa w lit. a i b nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

3) zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a) wzrostu albo zmniejszenia stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 
Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po 
stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Jeśli zmiany, o których mowa w lit. b lub 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 zmiany wysokości 
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 wspólnych ustaleń – negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna 
jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej 
wprowadzenia. 
Przepis pkt. 3 mają zastosowanie tylko w przypadku wydłużenie czasu trwania umowy powyżej 12 miesięcy. 

2. Dopuszczalne są zmiany określone w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 Ustawy Pzp z uwzględnieniem zasad określonych 

w art. 144 ust. 1 d Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 144 ust. 1a i 1b Ustawy Pzp. 
3. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej 

zmiany. 
4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. 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. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał. Dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
4. Do realizacji postanowień umowy strony wyznaczają przedstawicieli:  

1) ze strony Zamawiającego: 
a) Andrzej Śmigaj - tel. 61/ 84 126 67; 
b) Kinga Witkowiak - tel. 61/ 84 126 81. 

2) ze strony Wykonawcy: 
…………………………………… 

 
 

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 

 


