Nr sprawy: WZP-1004/16/68/Z

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym
z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. Z 2016 r., poz. 379) zwanej dalej ustawą dotyczącym:

Dostawy broni palnej

CPV: 35 32 10 00-0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zwane dalej „Ogłoszeniem”
zawiera:
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Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI

Informacje ogólne
Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Wykaz dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy
Wymagania w zakresie zawartości wniosku i dokumentów do niego załączonych
Wymagana postać wniosku
Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert
Wadium
Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Miejsce i termin składania wniosków
Postanowienia końcowe

Załączniki do Ogłoszenia
Załącznik nr 1 – Wniosek o dpouszczenie do udziału w postępowaniu (wzór)
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (wzór)
Załącznik nr 3 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie informujące
o tym, że Wykonawca nie należy dogrupy kapitałowej (wzór)
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INFORMACJE OGÓLNE:
Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na
adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: „Dostawa broni palnej” oraz wskazaniem numeru referencyjnego: WZP1004/16/68/Z
4. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej, za pośrednictwem
faksu lub drogą elektroniczną.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania wszelkiej
korespondencji od Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania
korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/
e-mailową przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów
faksowych/e-mailowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego
postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną
procedurą, jest Robert Burasiński
nr tel. (22) 6038608, faks (22) 6037642 e:mail:
robert.burasinski@policja.waw.pl
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem wnisoku.
II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Przemiotem zamówienia jest dostawa broni palnej.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 2 zadania:
a) Zadanie nr 1 – dostwa karabinków kal. 5.56x45 mm HK416 A5 11" lub równoważnych – w ilości
18 kpl,
b) Zadanie nr 2 – dostwa pistoletów maszynowych typu MP5 A5 kal. 9X19 mm Parabellum lub
równoważnych – w ilości 55 kpl.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2016 r.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej
Policji w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
A. spełniać poniższe warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodraczej tj.: koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydaną zgodnie
z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1017 ze zm) oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r., w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja
(Dz. U. z 2001, nr 145, poz. 1625 ze zm).
b) posiadać doświadczenie w realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia, tj. wykazać się
należytym wykonaniem lub wykonywaniem:
b1. w zadaniu nr 1 - min. 1 dostawy broni palnej w ramach jednej umowy – o wartości nie mniejszej
niż 150 000,00 PLN brutto, w okresie wskazanym w Rozdz. IV lit. A pkt 3 Ogłoszenia,
b2. w zadaniu nr 2 - min. 1 dostawy broni palnej w ramach jednej umowy – o wartości nie mniejszej
niż 300 000,00 PLN brutto, w okresie wskazanym w Rozdz. IV lit. A pkt 3 Ogłoszenia.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wartość
dostarczonej broni palnej, do terminu składania wniosków będzie odpowiadała ww. wartości –

odpowiednio do zadania.
W przypadku złożenia wniosków na 2 zadania, Zamawiajacy uzna spełnienie warunku, w przypadku
wykazania się przez Wykonawcę jedną dostawą broni palnej w ramach jednej umowy – o wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.
B. nie być:
a) wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, za
wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
h) podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
i) wykonawcą będącym osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
j) spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą
prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

k) wykonawcą, który 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 lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału opisanych w pkt.1 w oparciu o dokumenty
wskazane w Rozdz. IV Ogłoszenia.

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:
A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. A Ogłoszenia, Wykonawca
złoży następujące dokumenty:
1. Aktualną na dzień składania wniosków, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. O
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z
2012 r., poz. 1017 ze zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r., w sprawie
rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na
których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001, nr 145, poz. 1625 ze zm).
2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, potwierdzających spełnienie warunku, o którym
mowa w Rozdz. III pkt 1 lit A. ppkt b) Ogłoszenia, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania wniosków, 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczeń, o których mowa powyżej, dowodami są oświadczenia Wykonawcy. W przypadku,
gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie
wykonanych/wykonywanych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. B
Ogłoszenia, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania, że
wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w lit. B pkt c)-g), i) i j)
Ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w lit. B. pkt h)
Ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
6. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w lit. B. pkt k)
Ogłoszenia, lub oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o którym mowa:

1) w Rozdz. IV lit. B pkt 1 – 3 i pkt 5 Ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
2) w Rozdz. IV lit. B pkt 4 Ogłoszenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w lit. B pkt c)-g), i) i j) Ogłoszenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje je się dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków.
3) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby,
o których mowa w lit. B. pkt d)-g), i) i j) Ogłoszenia mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w lit. B. pkt d)-g) i) i j), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
D. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV Ogłoszenia, lub nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia wniosek Wykonawcy i tak nie podlegałby ocenie. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków.
E. Zamawiający nie oceni wniosków Wykonawców, którzy:
a) złożyli wnioski po upływie terminu, wskazanego w Ogłoszeniu,
b) nie złożyli na wezwanie, o którym mowa w lit. D. Ogłoszenia, oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w Rozdz. IV Ogłoszenia.
V. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI WNIOSKU I DOKUMENTÓW DO NIEGO
ZAŁĄCZONYCH:
1. Wykonawca wraz z Wnioskiem (wzór-załącznik nr 1A-B do Ogłoszenia) zobowiązany jest złożyć:
a) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1-5 Ogłoszenia,
b)dokument lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 6 Ogłoszenia (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia)
c) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 Ogłoszenia,
d) wykaz, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 Ogłoszenia (wzór-załącznik nr 3 do SIWZ),
e) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. C Ogłoszenia – jeżeli dotyczy,
f) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 Ogłoszenia, jeżeli
ustanowiono pełnomocnika
VI. WYMAGANA POSTAĆ WNIOSKU:

1. Wykonawca może złożyć wniosek na jedno lub dwa zadania, przy czym w danym zadaniu może
złożyć tylko jeden wniosek.
2. Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzony w języku
polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający
wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez
Wykonawcę.
3. Wniosek, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja
wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu
Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów
rejestrowych (KRS, CEiDG) do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku
procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez
Wykonawcę udokumentowane w złożonym wniosku, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w
języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres
czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginałów
dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku zostały parafowane zgodnie z
zasadami reprezentacji.
6. Zamawiający zaleca, by wniosek wraz z załącznikami był połączony w jedną całość, w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
7. Zaleca się, aby wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu
zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 Ogłoszenia oraz opatrzonym
pieczęcią wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e- mail, a
także oznaczyć jako „Wniosek o dopuszczenie do udział w postępowaniu” oraz numerem
referencyjnym postępowania: WZP-1004/16/68/Z.
9. Wykonawca, składając wniosek za pośrednictwem poczty, zobowiązany jest do dopilnowania, aby
opakowanie firmowe poczty, w którym umieszczony będzie wniosek, było oznaczone co najmniej
słowami „Wniosek o dopuszczenie do udział w postępowaniu” oraz numerem referencyjnym
postępowania: WZP-1004/16/68/Z.
8. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił wykonawca.
11. W przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia zamawiającemu
zastosowania się do zapisów art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy, wskazane jest aby wykonawca wydzielił w
ramach wniosku część niejawną (np. jako osobną teczkę wniosku lub w końcowej części wniosku).
VII. LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT:
1. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert maksymalnie 5 Wykonawców.
2. Zaproszenie do złożenia oferty zawierać będzie w szczególności:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – odpowiednio do zadania,
b) termin i miejsce wykonania zamówienia,
c) informacje o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
d) informację na temat wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
e) termin związania ofertą,
f) termin składania ofert,
e) termin otwarcia ofert,
g) informacje o których mowa w Rozdz. IX Ogłoszenia,
h) ogólne warunki umowy.
3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie
mniejsza niż 5, w takim przypadku Zamawiający zaprosi wszystkich, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu.

4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie
większa niż 5, w takim przypadku Zamawiający ograniczy liczbę Wykonawców do tych, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu i otrzymają największą ilość punktów wg następujących kryteriów
punktowych:
a) za każdą wykonaną, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, dostawę spełniającą wymagania określone w Rozdz. III lit. A ppkt b) Ogłoszenia - odpowiednio
do zadania, - Zamawiający przyzna 1 punkt.
b) w przypadku równej ilości wykonanych dostaw, o których mowa w Rozdz. III lit. A ppkt b)
Ogłoszenia – odpowiednio do zadania, Zamawiający przyzna wyższą pozycję w rankingu temu
Wykonawcy, którego łączna wartość brutto dostaw spełniających warunki Zamawiającego będzie wyższa.
VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE WADIUM:
Wykonawcy, którzy zostaną zaproszenia do złożenia ofert będą zobowiązani przed upływem terminu
składania ofert do wniesienia wadium:
- w zadaniu nr 1 – 5 000,00 PLN,
- w zadaniu nr 2 – 10 000,00 PLN.
IX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:
1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu oddzielenie dla każdego zadania Komisja dokona
ich oceny na podstawie kryterium ocen ofert:
Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena (C)

90%

2

Okres gwarancji (G)

10 %

A. Kryterium Cena wyliczone zostanie wg poniższego wzoru:
C=(C min :Cx) x 100 x 90%
gdzie:
C – wskaźnik kryterium ceny w punktach
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cx – cena podana w badanej ofercie
A.1. Cena oferty brutto w PLN (odpowiednio do zadania) stanowić będzie iloczyn ilość kpl broni oraz
ceny jednostkowej netto PLN za 1 kpl broni, powiękoszny o wartość podatku VAT
A.2. Wykonawca w cenie jednostkowej uwzględni m.in. koszt:
a) zakupu, dostarczenia i rozładunku przedmiotu dostawy do miejsca, o którym mowa w Rozdz. II
pkt 5 Ogłoszenia,
b) pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT - w przypadku, gdy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług o obowiązek podatkowy nie leży po
stronie Zamawiającego.
A.3. Cena oferty oraz ceny ceny jednostkowe muszą być podana w PLN cyfrowo i słownie z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
A.4. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę
powiększoną o podatek VAT.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny jednostkowe brutto w PLN
pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
B. Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane według następujących zasad:
B.1. przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie

zaproponowany okres gwarancji wynoszący co najmniej 25 miesięcy;
B.2. za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu zostanie przyznany jeden
punkt;
B.3. w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy do wyliczenia wartości
punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 60
miesięcy;
B.4. ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych
punktów według poniższego wzoru:
G = (Gb : Gnaj) x 100 x 10%
gdzie:
G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach,
Gb - ilość punktów za okres gwarancji przyznanych badanej ofercie,
Gnaj - ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie z najdłuższym okres gwarancji.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość punktową wyliczona wg
poniższego wzoru:
P= C+ G
gdzie:
P – wskaźnik oceny oferty w pkt,
C – wskaźnik kryterium ceny w pkt,
G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w pkt.
3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1. Miejsce składania wniosków:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt
Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. w dni
robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I
pkt 2 Ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków upływa w dniu 31.03.2016 r. o godz. 12:00.
3. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zamawiający do terminu składania wniosków może zmienić warunki określone w niniejszym Ogłoszeniu
informując o tym na swojej stronie internetowej http://www.policja.waw.pl w zakladce "Zamówienia
publiczne powyżej 30 000 EURO" W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną
może wydłużyć termin do złożenia wniosków.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez wskazywania
przyczyny unieważnienia.
3. W kwestiach nie ureglowanych w niniejszym Ogłoszeniu mają zastowowanie przepisy ustawy z dnia 16
marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. Z 2016 r., poz.
379) oraz Kodeksu cywilnego.

Wzór – załącznik nr 1A do Ogłoszenia

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………*
Adres: ………………………………………………………………………….…..*
nr telefonu: ………………………..* nr faksu: …………………………………….*
e-mail: ………………………………………………………………………………*

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – zadanie nr 1
dostwa karabinków kal. 5.56x45 mm HK416 A5 11" lub równoważnych – w ilości 18 kpl,

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. Z 2016 r., poz. 379)
na: „Dostawę broni palnej” WZP-1004/16/68/Z składam Wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu………………………..…………*,
e-mail: ………………..……………………………………. *;

DATA:
__________________________

* należy wpisać

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:
________________________________

Wzór – załącznik nr 1B do Ogłoszenia

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………*
Adres: ………………………………………………………………………….…..*
nr telefonu: ………………………..* nr faksu: …………………………………….*
e-mail: ………………………………………………………………………………*

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – zadanie nr 2
dostwa pistoletów maszynowych typu MP5 A5 kal. 9X19 mm Parabellum lub równoważnych – w ilości
55 kpl

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. Z 2016 r., poz. 379)
na: „Dostawę broni palnej” WZP-1004/16/68/Z składam Wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu………………………..…………*,
e-mail: ………………..……………………………………. *;

DATA:
__________________________

* należy wpisać

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:
________________________________

Wzór - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

L. p.

Podmiot na rzecz którego
wykonano dostawę

Przedmiot dostawy

Wartość dostawy

Data wykonania dostawy
dzień dd-mm-rrrr

1

2

3

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w kolumnie nr 2 – poz. …… dostawy
są wykonywane należycie/wykonane zostały należycie .

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawę broni palnej” WZP-1004/16/68/Z oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę*
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;
** w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej.

