Nr sprawy: WZP- 1524/16/88/T

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r poz.2164)
na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją
Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
(Dz.U. z 2016 roku poz.379) zwanej dalej ustawą
którego przedmiotem jest

DOSTAWA MOTOCYKLI CIĘŻKICH OZNAKOWANYCH
CPV: 34410000-4, 3223600-6, 50115000-4
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zwane dalej „Ogłoszeniem”
zawiera:
Rozdział I

Informacje ogólne

Rozdział II

Przedmiot, termin i miejsce wykonania zamówienia

Rozdział III

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy

Rozdział IV
Rozdział V

Informacja o oświadczeniach i/lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

Rozdział VI

Wadium

Rozdział VII

Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych

Rozdział VIII

Termin związania ofertą

Rozdział IX

Miejsce i termin składania ofert

Rozdział X

Miejsce i termin otwarcia ofert

Rozdział XI

Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

2

I.
1.
2.
3.

4.
5.
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9.
10.
11.

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 motocykli ciężkich oznakowanych” oraz wskazaniem numeru referencyjnego:
WZP– 1524/16/88/T.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej za pośrednictwem
faksu lub drogą e-mailową.
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.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/ emailową przez całą dobę.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów
faksowych/adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną
procedurą, jest Katarzyna Wypychowska nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, adres e-mail:
katarzyna.wypychowska@ksp.policja.gov.pl
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 10 sztuk motocykli ciężkich oznakowanych,
zwanych w dalszej części Ogłoszenia „motocyklami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego stanowi dokumentacja
przetargowa
zamieszczona
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
pod
adresem
http://www.policja.waw.pl w zakładce "Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO".
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu nie może 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,
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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 OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:
A. W celu potwierdzenia warunków, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 Ogłoszenia, Wykonawca
złoży następujący dokument:
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 ofert.
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
ofert.
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
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właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w lit. c)-g), i) i j)
Ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w lit. h) Ogłoszenia,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w lit. k) Ogłoszenia, lub
oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
B. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 Ogłoszenia:
1) lit. A 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 ofert,
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 ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) lit. A pkt 4 Ogłoszenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
lit. A pkt c)-g), i) i j) Ogłoszenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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) i 2) 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 ofert.
3) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby,
o których mowa w lit. A 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. A. pkt d)-g), i) i j) Ogłoszenia, 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.
C. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt A i/lub B, Rozdz.V
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 oferta 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 ofert
D. Zamawiający nie oceni ofert Wykonawców, którzy w szczególności:
a) złożyli oferty po upływie terminu, wskazanego w Rozdz. IX pkt 2 Ogłoszenia,
b) nie zabezpieczyli oferty wymaganą kwotą wadium na warunkach określonych w Ogłoszeniu,
c) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu,
d) nie złożyli na wezwanie, o którym mowa w pkt C, oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w Rozdz. IV i V Ogłoszenia,
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e) złożyli ofertę niezgodną z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu i dokumentacją przetargową
(Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia).
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć wraz z ofertą:
1) Świadectwo zgodności WE na oferowany motocykl bazowy wystawione zgodnie z ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zm.) lub Dyrektywą
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r. ustanawiającą ramy dla
homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów
technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007r., str. 1 z późn. zm.),
potwierdzające, że oferowany motocykl bazowy spełnia nw. parametry techniczne:
a) rodzaj silnika,
b) pojemność skokową silnika,
c) moc silnika.
2) Atest bezpieczeństwa ECE 22-05 lub równoważny.
3) Wykaz kosztów przeglądów wg wzoru załącznika nr 5 do dokumentacji przetargowej (Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia).
W przypadku gdy dokumenty są sporządzone w języku obcym Wykonawca musi dostarczyć te
dokumenty wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
VI. WADIUM:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 10 000,00 PLN.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym
mowa w Rozdz. IX Ogłoszenia.
3. Pozostałe wymagania w zakresie formy i sposobu wniesienia wadium oraz zwrotu i zatrzymania wadium
opisane zostały w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ
ZAŁĄCZONYCH:
1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej – Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia) zobowiązany jest złożyć:
a) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1-5 Ogłoszenia,
b) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 6 Ogłoszenia (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do dokumentacji przetargowej – Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia),
c) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. B Ogłoszenia – jeżeli dotyczy,
d) dokumenty, o których mowa w Rozdz. V Ogłoszenia,
e) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 w dokumentacji
przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) - jeżeli ustanowiono pełnomocnika,
f) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja
bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić
w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr referencyjny……….)”,
dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1 do
dokumentacji przetargowej – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) składają:
a) każdy z Wykonawców:
a.1. dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1-5 Ogłoszenia,
a.2. dokument lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 6 Ogłoszenia (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do dokumentacji przetargowej – Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia),
a.3. dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. B Ogłoszenia – jeżeli dotyczy.
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b) wspólnie:
b.1. dokumenty, o których mowa w Rozdz. V Ogłoszenia,
b.2. pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 w dokumentacji
przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) - jeżeli ustanowiono pełnomocnika,
b.3. dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja
bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić
w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr referencyjny……….)”,
dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.

2.
3.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00150 Warszawa, 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 3 Ogłoszenia.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2016 r. o godzinie 11:00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu.22,04.2016 r. o godzinie 12:00.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni
zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną
wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika
Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje
zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół
z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
XI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:
1.

W odniesieniu do ofert podlegających ocenie Komisja dokona ich oceny na podstawie kryterium oceny
ofert, którym jest:
Lp.

Opis kryteriów oceny ofert

Znaczenie

1

Cena oferty brutto w PLN (C0)

80%

2

Termin realizacji dostawy (T)

5%

3
4
5

6
7

Dodatkowe wyposażenie podgrzewana kanapa – (P)
Dodatkowe wyposażenie system stabilizacji toru jazdy – (J)
Dodatkowe wyposażenie elektroniczna/automatyczna regulacja
zawieszenia w czasie jazdy (E)
Dodatkowe wyposażenie system bezkluczowego uruchomienia
motocykla – (B)
Stosunek maksymalnej mocy netto do masy
motocykla - (S)

3%
3%
3%

3%
3%
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A.

Wskaźnik w pkt w kryterium ceny oferty uwzględniającej cenę zamówienia podstawowego
i zamówienia w prawie opcji wyliczony będzie wg poniższego wzoru:
Co= (Cmin : Cx) x 100 x 80%
gdzie:
Co- wskaźnik kryterium ceny oferty w pkt;
Cmin - najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert uwzględniająca cenę za zamówienie podstawowe
i zamówienia w prawie opcji (suma wartości za zamówienie podstawowe i zamówienia w prawie
opcji);
Cx - cena oferty badanej uwzględniająca cenę za zamówienie podstawowe i zamówienia w prawie
opcji (suma wartości za zamówienie podstawowe i zamówienia w prawie opcji).

B. Kryterium terminu realizacji dostawy w zamówieniu podstawowym wyliczone będzie wg następujących
zasad:
B.1. przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie
zaproponowany termin realizacji dostawy w przedziale od dnia 05.06.2016r. do dnia 16.06.2016r.;
B.2. za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu, tj. poniżej dnia 17.06.2016r., zostanie przyznany
jeden punkt. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 12 pkt;
B.3. ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych
punktów wg poniższego wzoru:
T= (Tb : Tnajk) x 100 x 5 %
gdzie:
T - wskaźnik kryterium terminu realizacji dostawy w pkt;
Tb - ilość punktów za termin realizacji dostawy w badanej ofercie w pkt;
Tnajk – ilość punktów za najkrótszy termin realizacji dostawy w pkt.
A. Kryterium dodatkowego wyposażenia - podgrzewana kanapa. W przypadku, gdy Wykonawca
zaoferuje w motocyklu ww. wyposażenie otrzyma 1 pkt i kryterium to wyliczone będzie wg poniższego
wzoru:
P = 1 pkt x 100 x 3%
B. Kryterium dodatkowego wyposażenia – system stabilizacji toru jazdy. W przypadku, gdy
Wykonawca zaoferuje w motocyklu ww. wyposażenie otrzyma 1 pkt i kryterium to wyliczone będzie wg
poniższego wzoru:
J = 1 pkt x 100 x 3%
C. Kryterium dodatkowego wyposażenia – elektroniczna/automatyczna regulacja zawieszenia w
czasie jazdy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w motocyklu ww. wyposażenie otrzyma 1 pkt i
kryterium to wyliczone będzie wg poniższego wzoru:
E = 1 pkt x 100 x 3%
D. Kryterium
dodatkowego wyposażenia – system bezkluczowego uruchomienia motocykla.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w motocyklu ww. wyposażenie otrzyma 1 pkt i kryterium to
wyliczone będzie wg poniższego wzoru:
B = 1 pkt x 100 x 3%
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje dodatkowego wyposażenia w kryterium opisanym
w lit. C, D, E i F – nie otrzyma żadnego pkt.
G. Kryterium stosunku maksymalnej mocy netto do masy motocykla (zgodnie z pkt 26.1 świadectwa
zgodności WE) wyliczone będzie wg poniższego wzoru:
S = (Sx : Smax) x 100 x 3%
gdzie:
S- wskaźnik kryterium stosunku maksymalnej mocy netto do masy motocykla w pkt;
Smax - najwyższy wskaźnik spośród wszystkich ofert;
Sx - wskaźnik w badanej ofercie.
2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
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o podane powyżej kryteria wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość punktową wyliczoną w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:
W = Co+ T+P+J+E+B+S
gdzie:
W - wskaźnik łącznej oceny oferty w pkt;
Co – wskaźnik kryterium ceny w pkt;
T – wskaźnik terminu realizacji dostawy w pkt;
P – wskaźnik kryterium dodatkowego wyposażenia w pkt - podgrzewana kanapa;
J – wskaźnik kryterium dodatkowego wyposażenia w pkt – system stabilizacji toru jazdy;
E – wskaźnik dodatkowego wyposażenia w pkt - elektroniczna/automatyczna regulacja zawieszenia w czasie
jazdy;
B – wskaźnik kryterium dodatkowego wyposażenia w pkt - system bezkluczowego uruchomienia motocykla;
S – wskaźnik kryterium stosunku maksymalnej mocy netto do masy motocykla w pkt.

3. W cenie jednostkowej za motocykl, Wykonawca uwzględni m.in. koszt:
a) wykonania projektu modyfikacji, o którym mowa w Rozdz. XVI § 3 ust. 1;
b) zakupu i dostawy motocykli do miejsca określonego w Rozdz. II pkt 8 Ogłoszenia oraz rozładunku
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
c) zakupu wyposażenia, zgodnego ze wskazanym w załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej
(Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);
d) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu
wyposażenia w motocyklach:
e) udzielania konsultacji w zakresie napraw i przeglądów motocykli, w tym porad technicznych
związanych z ich eksploatacją i naprawą;
f) pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT, w przypadku, gdy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po stronie
Zamawiającego.
4. W cenie jednostkowej za przegląd, Wykonawca uwzględni m.in. koszt:
a) przetransportowania motocykla do stacji serwisowej/ych, o której/ych mowa w Rozdz. II pkt 7
Ogłoszenia;
b) wykonania przeglądu motocykla;
c) zakupu części zamiennych, materiałów ekploatacyjnych i innych części lub materiałów niezbędnych
do wykonania przeglądu, zgodnie z zaleceniami Producenta, z uwzględnieniem § 5 ust. 2 Rozdz.
XVI w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);
d) udzielania konsultacji w zakresie napraw i przeglądów motocykli, w tym porad technicznych
związanych z ich eksploatacją i naprawą;
e) pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT, w przypadku, gdy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po
stronie Zamawiającego.
6. W cenie jednostkowej za dostawę i montaż systemu łączności radiowej, Wykonawca uwzględni m.in.
koszt:
a) przetransportowania motocykli do miejsca montażu systemu;
b) zainstalowania systemu łączności radiowej, zgodnego ze wskazanym w załączniku nr 2 do
dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);
c) zakupu i dostawy urządzeń;
d) części i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia;
e) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu
wyposażenia w motocyklu, a w szczególności:
e.1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
e.2. instalacji antenowych i zasilania,
e.3. innego sprzętu służbowego;
f) pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT, w przypadku, gdy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po stronie
Zamawiającego.
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7. Wszystkie ceny muszą być podane w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(groszy).
8. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 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
pomniejszone
zostaną
o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić warunki określone w Ogłoszeniu lub dokumentacji
przetargowej informując o tym na swojej stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
http://www.policja.waw.pl w zakładce "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 uregulowanych w Ogłoszeniu lub dokumentacji przetargowej mają zastosowanie 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.
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