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I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW:
1. Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
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 samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej” ze wskazaniem
numeru referencyjnego: WZP-4606/16/245/T
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron
na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której
jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa
ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające
z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. W stosunku do wstępnie wybranego
Wykonawcy, Zamawiający dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/
elektroniczną przez całą dobę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksu,
adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną
procedurą, jest Ewa Kazanecka, nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42
e-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy,
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa
w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt 1 lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt. 7.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
II.
OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I
MIEJSCE REALIZACJI
ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu
8 osób, zwanych w dalszej części SIWZ „pojazdami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A-2C do SIWZ (odpowiednio do
zadania)
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 3 zadania:
Zadanie nr 1 - samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min. 8 osób – 1 sztuka;
Zadanie nr 2 – samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min. 8 osób – 1 sztuka;
Zadanie nr 3 - samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min. 8 osób – 1 sztuka;
4. Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony pojazd, odpowiednio do zadania:
a) był wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 2A-2C do SIWZ,
b) był wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym
zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
c) był fabrycznie nowy, w pełni sprawny,
d) pochodził z bieżącego roku produkcji dla dostawy,
e) był wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających jego użycie zgodnie z
przeznaczeniem oraz wad prawnych,
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f)

posiadał, wykonany przez Wykonawcę, przegląd zerowy pojazdu bazowego, potwierdzony w
dokumentacji pojazdu,
5. Wykonawca zobowiązany będzie w dniu dostawy pojazdu przekazać Zamawiającemu kompletną
dokumentację sporządzoną w języku polskim zawierającą:
a) książkę gwarancyjną,
b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi
zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
b.1. instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
b.2. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
c) kartę pojazdu,
d) książkę przeglądów serwisowych,
e) świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera
potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania
pojazdu,
f) wykaz wyposażenia,
g) katalog części zamiennych zabudowy pojazdu na nośniku elektronicznym.
6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd, odpowiednio do zadania, min. 24
miesięcznej rękojmi oraz gwarancji odpowiednio:
1) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100.000 km lub min.24
miesiące,
2) bez limitu przebiegu kilometrów:
a) na powłokę lakierniczą – min. 24 miesiące,
b) na perforację elementów nadwozia – min. 72 miesiące,
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu.
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez
Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
7. Gwarancji podlegać będą wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, wyjątek stanowią materiały
eksploatacyjne (tj. oleje, filtry, okładziny cierne, inne płyny eksploatacyjne), których wymiana została
przewidziana w zakresie okresowych obsług technicznych. W ramach gwarancji Wykonawca umożliwi
naprawy, zgodnie z wymaganiami producenta, bez utraty gwarancji w min. 2 stacjach obsługi
serwisowej zlokalizowanych w mieście stołecznym Warszawie i/lub powiecie mińskim lub
pruszkowskim lub piaseczyńskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub
nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające
na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:
8. Termin dostawy do 27.12.2016 r.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom i podania firm podwykonawców (jeżeli dotyczy).
11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
12. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyto sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od
poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z
właściwymi przepisami.
13. Miejsce dostawy/odbioru pojazdu: Wydział Transportu KSP, ul. Jagiellońska 49 w Warszawie.
14. Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą dopuszcza zmianę miejsca dostawy /
odbioru pojazdów.
III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
IV.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 Ustawy.
V.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA:

1. W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu, nie żąda
złożenia Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22.ust. 1pkt 2 Ustawy.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
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stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te będą stanowić brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia Wykonawca, może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 2-4, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający żąda, od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8
ustawy do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 SIWZ, dla każdego z Podwykonawcy
odrębnie.

3.

4.

5.

6.

7.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
PRZEZ
OFEROWANE
DOSTAWY
WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH
PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
Nie dotyczy

VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości odpowiednio do zadania:
Zadanie nr 1 – 1 920,00 PLN,
Zadanie nr 2 – 1 820,00 PLN,
Zadanie nr 3 – 1 820,00 PLN
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wadium przed upływem
terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XI SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000
W przypadku wniesienia wadium przelewem w formie pieniądza, decyduje data uznania
kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia wadialnego w postaci:
1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego,
3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.
5. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie,
że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu
przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego
bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu
w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy wpisać –
Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji.
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6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.
VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania, przy czym w każdym zadaniu może
złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz
ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzona 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 oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury,
w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez
Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, 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 konieczne jest załączenie do oferty jego tłumaczenia na język polski.
Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy
oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 4,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie
z zasadami reprezentacji.
9. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
10. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym
i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I ust. 1 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią
Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-mail, a także
oznaczyć jako „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-4606/16/245/T

Wykonawca:

Zamawiający:
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

OFERTA
Numerem referencyjnym postępowania: WZP-4606/16/245/Ł
Nie otwierać przed dniem
11. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca zobowiązany
jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, posłańca, w którym
umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „Oferta” oraz numerem
referencyjnym postępowania: WZP-4606/16/245/Ł
12. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania firmowego/koperty będzie
ponosił Wykonawca.
13. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia
do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie
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składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz zobowiązany jest
do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów
na zasadach określonych w ustawie.
Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy
i innych obowiązujących przepisów prawa.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych, w tym art. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.
X.

ZAWARTOŚĆ OFERT:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 1A-1C do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
b) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ, jeżeli
ustanowiono pełnomocnika,
c) 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 1A-1C do SIWZ) składają:
a. każdy Wykonawca
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
b. wspólnie
1) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ,
jeżeli ustanowiono pełnomocnika.
2) 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,
XI.

MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP,
ul. Nowolipie 2, 00-150 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 ust. 1
SIWZ.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt. 10-12 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta
oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie
dołączona do oferty Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem
na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek drogą
faksową lub e-mailową.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2016r. o godzinie 10:00
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
6. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 16 listopada r. o godzinie 11:00
7. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni
zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, przed godziną
wskazaną w ust. 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika
Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
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8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia podstawowego.
9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje
wynikające z treści art. 86 ust. 4 Ustawy.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena oferty brutto w PLN jest ceną za 1 pojazd (odpowiednio do zadania).
2. W cenie jednostkowej za pojazd (odpowiednio do zadania), Wykonawca uwzględni m.in. koszty:
a) zakupu i dostawy pojazdu do miejsca określonego w Rozdz. II pkt 13 SIWZ
b) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu
wyposażenia w pojazdach:
c) pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia i inne obciążenia w tym podatki (podatek
VAT jeżeli obowiązek odprowadzenia podatku będzie leżał po stronie Wykonawcy);
3. 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 za poszczególne elementy zestawu
pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
XIII.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
1. Komisja dokona oceny ofert na podstawie niżej wymienionych kryteriów odpowiednio do:
Zadanie nr 1
Lp.
1.

Opis kryteriów oceny ofert
Cena brutto w PLN (Co)

60%

Parametry techniczne

Max. 25% w tym:

a) Moc netto silnika 111-120 kW
2.

3

Znaczenie

b) Moc netto silnika pow. 120 kW

15%
20%

c) Max. Moment obrotowy silnika pow. 400 Nm

3%

d) Zużycie energii w litrach na 100 km (z dokładnością do 2
miejsc po przecinku)

2%

Dodatkowe wyposażenie
a) Pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w
pierwszym rzędzie) Pf
b) kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń Kb

Max. 15% w tym:
3%
2%

c) oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta
pochylenia Of

4%

d) szyby w II rzędzie przesuwane S

3%
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e) przednie czujniki parkowania Pcz
Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem
akustycznym umieszczonym w pobliżu kierowcy. Z przodu
musza być umieszczone co najmniej 4 czujniki
rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi
pojazdu w kolorze nadwozia lub zderzaka
f) roleta (przykrycie) części bagażowej R

2%

1%

A. Każdej z ofert w ww. kryterium Zamawiający przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Co = (Cmin : Cx) x 100 x 60%
gdzie:
Co - wskaźnik kryterium ceny w punktach;
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cx - cena badanej oferty
Kryterium Ceny, wyliczone będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
A. Punkty w kryterium parametrów technicznych :
Moc netto silnika 110-120kW - Mo
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
1) Wykonawca, który zaoferuje moc netto silnika 110 kW nie otrzyma punktów w niniejszym
kryterium
2) Wykonawca, który zaoferuje moc netto silnika 111 kW- 120 kW otrzyma 15 pkt co stanowi
15%.
Moc netto silnika pow. 120 kW
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
1)

Wykonawca, który zaoferuje moc netto silnika pow. 120 kW otrzyma 20 pkt. co stanowi 20 %.
Moment obrotowy silnika pow.400 Nm-Ms
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
Wykonawca, który zaoferuje maksymalny moment obrotowy silnika pow. 400 Nm otrzyma 3 pkt co
stanowi 3%
Zużycie energii- E
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
wartość zużycia energii (MJ/km)
E = (Ze min : Zex) x 100 x 2%
Wykonawca składając ofertę podaje wartość zużycia paliwa ( w litrach na 100 km z dokładnością do 2
miejsc po przecinku) dla oferowanego pojazdu w warunkach miejskich według danych z homologacji
typu pojazdu lub świadectwa zgodności WE.
B. Punkty w kryterium dodatkowe wyposażenie:
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
Pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie)Pf
Wykonawca, który zaoferuje pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym
rzędzie) otrzyma 3 pkt co stanowi 3%
Kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń- Kb
Wykonawca, który zaoferuje Kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń otrzyma 2 pkt co stanowi 2%
Oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta pochylenia - Of
Wykonawca, który zaoferuje oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta pochylenia
otrzyma 4 pkt co stanowi 4%
Szyby w II rzędzie przesuwane - S
Wykonawca, który zaoferuje szyby w II rzędzie przesuwane otrzyma 3 pkt co stanowi 3%
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Przednie czujniki parkowania -Pcz
Wykonawca, który zaoferuje przednie czujniki parkowania otrzyma 2 pkt co stanowi 2%
Roleta (przykrycie) części bagażowej- R
Wykonawca, który zaoferuje roletę (przykrycie) części bagażowej otrzyma 1 pkt co stanowi 1%
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość
punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru
P = Co + Mo+ Ms + E + Pf + Kb + Of + S + Pcz + R
gdzie:
P – wskaźnik oceny oferty w punktach,
Co – wskaźnik kryterium ceny w punktach,
Mo – wskaźnik kryterium moc netto silnika
Ms– wskaźnik kryterium moment obrotowy silnika
E- wskaźnik kryterium zużycie energii
Pf- wskaźnik kryterium pojedynczy fotel
Kb- wskaźnik kryterium kurtyny boczne
Of- wskaźnik kryterium oparcie foteli
S- wskaźnik kryterium szyby
Pcz- wskaźnik kryterium przednie czujniki
R- wskaźnik kryterium rolety
Zadanie nr 2 i nr 3
Lp.
1.

2.

Opis kryteriów oceny ofert
Cena brutto w PLN (Co)

60%

Parametry techniczne

5% w tym:

a) Zużycie energii w litrach na 100 km (z dokładnością do 2
miejsc po przecinku)
Dodatkowe wyposażenie

5%
Max. 35% w tym:

a) Pojedynczy fotel dysponenta
b) kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń
3

Znaczenie

5%

c) drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu

3%
15%

d) szyby w II rzędzie przesuwane

5%

e) nawigacja fabryczna

5%

f) roleta (przykrycie) części bagażowej

2%

A. Każdej z ofert w ww. kryterium Zamawiający przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Co = (Cmin : Cx) x 100 x 60%
gdzie:
Co - wskaźnik kryterium ceny w punktach;
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cx - cena badanej oferty
Kryterium Ceny, wyliczone będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
B. Punkty w kryterium parametrów technicznych :
Zużycie energii- E
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Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
wartość zużycia energii (MJ/km)
E = (Ze min : Zex) x 100 x 5%
Wykonawca składając ofertę podaje wartość zużycia paliwa ( w litrach na 100 km z dokładnością do 2
miejsc po przecinku) dla oferowanego pojazdu w warunkach miejskich według danych z homologacji
typu pojazdu lub świadectwa zgodności WE.
C.

Punkty w kryterium dodatkowe wyposażenie:

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
Pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie)- Pf
Wykonawca, który zaoferuje pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie)
otrzyma 5 pkt co stanowi 5%
Kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń - Kb
Wykonawca, który zaoferuje kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń otrzyma 3 pkt co stanowi 3%
Drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu - Dp
Wykonawca, który zaoferuje drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu otrzyma 15 pkt co stanowi
15%
Szyby w II rzędzie przesuwane - S
Wykonawca, który zaoferuje szyby w II rzędzie przesuwane otrzyma 5 pkt co stanowi 5%
Nawigacja fabryczna - Nf
Wykonawca, który zaoferuje nawigację fabryczną otrzyma 5 pkt co stanowi 5%
Roleta (przykrycie) części bagażowej - R
Wykonawca, który zaoferuje roletę (przykrycie) części bagażowej otrzyma 2 pkt co stanowi 2%
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość
punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru:
P = Co +E + Pf + Kb + Dp + S+ Nf + R
gdzie:
P – wskaźnik oceny oferty w punktach,
Co – wskaźnik kryterium ceny w punktach,
E– wskaźnik kryterium zużycie energii
Pf – wskaźnik kryterium pojedynczy fotel
Kb- wskaźnik kryterium kurtyny boczne
Dp- wskaźnik drzwi przesuwane
S- wskaźnik w kryterium szyby
Nf- wskaźnik w kryterium nawigacja fabryczna
R- wskaźnik w kryterium roleta
4. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi 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, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
XIV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych
w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, Zamawiający przed
podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać
będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.
4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wyciągu ze świadectwa
homologacji na oferowany pojazd lub świadectwa zgodności WE (odpowiednio do zadania, zgodnie
z ofertą Wykonawcy).

XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
UMOWY:

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki
ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.
XVII.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej
ogólnych jej warunków:
§1
W przypadku użycia sformułowania:
a) Zamawiający - należy przez to rozumieć Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji.
b) Wykonawca – należy przez to rozumieć Podmiot realizujący przedmiot umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu w policyjnej wersji nieoznakowanej dla min. 8 osób
marki ……………. typu/wariantu/wersji …......…………………… nazwy handlowej
............................. ( odpowiednio do zadania, zgodnie z Ofertą Wykonawcy i świadectwem zgodności
WE), zwanego dalej „pojazdem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy, (sporządzony w oparciu o
załącznik nr 2A-2C do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy) – odpowiednio do zadania.
3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zakupu i dostawy pojazdu do miejsca określonego w §3 ust. 3 oraz rozładunku w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego;
b) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu
wyposażenia w pojeździe;
c) udzielania konsultacji w zakresie naprawy pojazdu, w tym porad technicznych związanych z
eksploatacją i naprawą.
4. Strony ustalają, że:
a) obowiązek podatkowy z tytułu dostawy pojazdu będzie leżał po stronie Zamawiającego/Wykonawcy
(zgodnie z ofertą Wykonawcy);
b) cena za pojazd nie przekroczy kwoty ..............netto/brutto w PLN (odpowiednio do zadania,
zgodnie z ofertą Wykonawcy);
c) stawka podatku VAT wynosi ...............%.
5. W cenie, o której mowa w ust. 4 lit. b) Wykonawca uwzględnił koszty wynikające zapisu ust. 3 oraz
załącznika nr 1 do Umowy oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 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. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę wystawioną zgodnie z § 3 ust. 11 w terminie do 30 dni,
licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieuzasadnionego
niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
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§3
1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do
Umowy w terminie do 27.12.2016 roku.
2. O dokładnym terminie dostawy pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem (w dni robocze) na nr faxu ..................
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd na własny koszt i ryzyko do Wydziału Transportu
Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49 w godz. 9.00-13.00. Zamawiający
dopuszcza zmianę miejsca dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Upoważnienie do odbioru
pojazdu będzie uprawniało przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń co do zgodności
dostarczonego pojazdu z załącznikiem nr 1 do Umowy.
5. Odbiór pojazdu nastąpi w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przedstawienia Zamawiającemu
przygotowanego do odbioru pojazdu. Do czasu podpisania protokołu odbioru pojazdu, za szkody
zaistniałe w pojeździe odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach umowy pojazd będzie
a) fabrycznie nowy;
b) pochodził z bieżącego roku produkcji dla dostawy;
c) w pełni sprawny;
d) wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz
od wad prawnych;
e) posiadał wykonany przez Wykonawcę przegląd zerowy, potwierdzony w dokumentacji
pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd wykonany zgodnie z:
a) zapisami umowy i załącznika nr 1 do Umowy (odpowiednio do zadania),
b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami
i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
8. Wykonawca w dniu dostawy przekaże kompletną dokumentację pojazdu sporządzoną w języku
polskim, zawierającą:
a. książkę gwarancyjną;
b. instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów wyposażenia, która musi zawierać (w
postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
b.1. instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów wyposażenia;
b.2. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;
c. kartę pojazdu;
d. książkę przeglądów serwisowych;
e. świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera
potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania
pojazdu;
f. wykaz wyposażenia;
g. katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym.
9.
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz
zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
a. sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym,
b. instalacji antenowych i zasilania,
c. urządzeń łączności radiowej,
d. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
e. innego sprzętu służbowego
10. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd jest uszkodzony, nie
spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy lub w przypadku niedostarczenia
dokumentów o których mowa ust. 8, Wykonawca w terminie do 1 dnia roboczego, licząc od dnia
sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu
spełniającego wymagania opisane odpowiednio w umowie do dostarczenia brakujących dokumentów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
11. Podpisany przez Strony bez uwag protokół odbioru pojazdu (wg wzoru załącznika nr 2 do Umowy –
sporządzony na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ) stanowi podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.
12. Jeżeli Wykonawca, w terminie wskazanym w ust. 1 nie dostarczy pojazdu, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy, z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1
lit.a bez wyznaczania dodatkowego terminu. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
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umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu.
13. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru usterki, niezgodności z umową przedstawionego do
odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do
czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru zostanie uzgodniony z Wykonawcą po
spełnieniu wymogów. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający zobowiązuje się do podania na etapie dostawy /odbioru rodzaju ogumienia (letnie,
zimowe), na jakim pojazd ma być dostarczony.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wykonywania obsług okresowych bez utraty
gwarancji w resortowych stacjach obsługi oraz konsultacji w zakresie porad technicznych związanych z
eksploatacją i naprawa pojazdów.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać z tytułu rękojmi przez okres - ........... (min. 24 miesięcy) oraz
z tytułu gwarancji:
a. na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100.000 km lub .........
(min. 24 miesiące),
b. na perforację elementów nadwozia – …………(min. 72 miesiące), bez limitu przebiegu
kilometrów
c. na powłokę lakierniczą – ………………. (min. 24 miesiące), bez ograniczeń, bez limitu
przebiegu kilometrów
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu.
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez
Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów
eksploatacyjnych, których wymianę przewidziano w zakresie okresowych przeglądów
gdy materiały osiągnęły zakładany przebieg. Za materiały eksploatacyjne uważa się w szczególności:
oleje, filtry, okładziny cierne, inne płyny eksploatacyjne. Warunki gwarancji powinny się znaleźć
w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. W przypadku gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzystne niż
zapisy zawarte w Umowie zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu niezbędnych
modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń wyposażenia służbowego - po
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym Wykonawca gwarantuje, że nie spowoduje to utraty gwarancji ani ograniczenia
uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca gwarantuje, że:
a) zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego
w uzgodnieniu z Wykonawcą,
b) usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek (np. wymiana żarówek bezpieczników) oraz
wymiany i uzupełnienia płynów,
- nie spowodują utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w pojeździe Wykonawca zobowiązuje się do jej
usunięcia w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej
(dopuszczalna droga faxowa lub e-mailowa) reklamacji, a w przypadku gdy wady usunąć się nie da do
wymiany wadliwej części zamiennej, elementu lub podzespołu na nową/y, wolną/y od wad.
7. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, ze względu na
konieczność sprowadzenia części zamiennej, elementu lub podzespołu podlegającego wymianie, zza
granicy lub innych hurtowni, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, może dopuścić
wydłużenie terminu wskazanego w ust. 6, przy czym łączny czas naprawy nie może przekroczyć 20 dni
kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
8. W przypadku, gdy po już dokonanej naprawie części, elementu lub podzespołu nadal wykazuje ona
wady, Wykonawca dokona wymiany części/ elementu/podzespołu na nową, wolną od wad, w terminie 5
dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
9. W przypadku napraw w ramach gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) Wykonawca zobowiązuje
się na swój koszt i ryzyko do przetransportowania pojazdu do stacji obsługi serwisowej/ych
zlokalizowanej/ych ............................... (zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz po wykonanej naprawie do
przetransportowania pojazdu do miejsca jego użytkowania.
10. Naprawy w ramach gwarancji określone w ust.1 pkt a) realizowane będą bezpłatnie w miejscu
użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub
naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza
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możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca
wykonania przeglądu lub naprawy oraz po wykonanym przeglądzie lub naprawie użytkowania pojazdu.
11. W sprawach spornych, wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, Zamawiający
może powołać biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. W przypadku,
gdy ekspertyza będzie niekorzystna w całości lub w części dla Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany
jest do pokrycia kosztów opracowania ekspertyzy.
12. Składanie reklamacji dokonywane będzie przez Zamawiającego na adres:………………… (dane
teleadresowe zostaną podane przy podpisaniu umowy).
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd od momentu jego przejęcia do momentu przekazania
osobie upoważnionej przez Zamawiającego po wykonanej naprawie.
§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo
do naliczania i obciążania Wykonawcy następującymi karami w wysokości:
a) 5% ceny o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b) powiększonej o podatek VAT- jeżeli dotyczy, gdy
Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca;
b) 5% ceny, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), powiększonej o podatek VAT- jeżeli dotyczy, w
przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez
Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
c) 0,5% ceny, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów
wskazanych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 10, § 4 ust. 6 z uwzględnieniem ust. 7, § 4 ust. 8,
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar.
4. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu
działania tzw. siły wyższej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po
złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu.

§6
(stosuje się jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że wykona przedmiot zamówienia przy użyciu Podwykonawcy)

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy przez Wykonawcę przy współudziale Podwykonawcy
….…………………………………….który wykonywać będzie część zamówienia obejmując
……………………………………………..(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę
Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu
do umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez
Podwykonawców.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, w szczególności za
zniszczenie mienia Zamawiającego, jak i osób trzecich, jak i za działania i zaniechania własne.
6. W przypadku wykonania dostawy przy współudziale Podwykonawcy, Wykonawca dołączy do faktury
dokumenty potwierdzające zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcy.
§7
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości
do 100% kwoty, o której mowa w § 2 ust 4 lit. b, w przypadku dysponowania stosownymi środkami
finansowymi, a Wykonawca zgodnie ze złożonym oświadczeniem zobowiązuje się do jej przyjęcia
z jednoczesną wpłatą zabezpieczenia w formie wskazanej w ust. 2.
2. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym,
nie krótszym niż 10 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych Wykonawca wniesie
zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki, w pieniądzu lub innej
formie.
3. Zabezpieczenie zaliczki w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
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4. Zabezpieczenie zaliczki zostanie uwalniane, po podpisaniu protokołu ilościowo-jakościowego.
5. W terminie do 5 dni od uznania zaliczki na rachunku bankowym Wykonawcy, jest on zobowiązany
wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę wystawioną na wartość zgodną z udzieloną zaliczką.
6. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczki skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od jej udzielenia.
7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla
podwykonawców, Zamawiający wstrzyma uwolnienie zaliczki.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego
na jego pisemne wezwanie, jeżeli Wykonawca, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy.
§8
1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§9
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
Załączniki:
załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 – Protokół odbioru pojazdu
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Wzór-Załącznik nr 1A do SIWZ
Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): ______________________________________________
Nr tel./ fax /e-mail ______________________________________________________________________
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ___________________________
I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej”, nr postępowania
WZP – 4606/16/245/T

Lp

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Ilość
szt.

Cena jednostkowa netto za
pojazd
w PLN**

Stawka podatku
VAT w %

Wartość brutto w
PLN (kol. 3x4+5)**

2

3

4

5

6

1

1

Samochód w policyjnej
wersji nieoznakowanej –
1.Marka:
……………......................*
2.Typ/wariant/wersja:
……………….........…….*
zgodnie ze świadectwem
zgodności WE dla pojazdu
bazowego

......................**/

..............%

.........................**

1

3. Nazwa handlowa:
........................................*
Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6)

II. Oświadczamy, że:
1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ.
2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po
stronie Wykonawcy/Zamawiającego***.
3. Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada/ *
a) Rozstaw osi ………………………….mm,
b) Długość całkowita ………………………mm,
c) Moc netto silnika ………………………..kW,
d) Maksymalny moment obrotowy silnika ……………….Nm,
e) Zużycie paliwa w warunkach miejskich ……………………. (l/kilometr z dokładnością do 2
miejsc po przecinku).
4. Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada / nie posiada dodatkowe wyposażenie ****.
a) Posiada pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie) - tak / nie
b) Posiada kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń – tak / nie,
c) Posiada oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta pochylenia – tak / nie,
d) Posiada szyby w II rzędzie przesuwane – tak / nie,
e) Posiada przednie czujniki parkowania – tak / nie,
f) Posiada roletę (przykrycie) części bagażowej – tak / nie
5. Zobowiązujemy się do dostawy oferowanego pojazdu - w terminie do 27.12.2016r.
6. Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi przez okres - ............. ****** (min. 24 miesięcy) oraz z tytułu
gwarancji:
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100.000 km lub .........
****** (min. 24 miesiące),
b) na powłokę lakierniczą – …………*(min. 24 miesiące),
c) na perforację elementów nadwozia – ……………….*(min. 72 miesiące),
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu
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7. W ramach gwarancji umożliwimy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w
min. 2 stacjach obsługi serwisowej zlokalizowanej w mieście stołecznym Warszawie i/lub powiecie
mińskim lub pruszkowskim lub piaseczyńskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub
nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające
na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:
Miasto/powiat
Lp.

(należy podać szczegółowe dane teleadresowe
z podaniem np., miasta/powiatu/miasta na terenie powiatu/ wieś/kod
pocztowy/ulica/nr lokalu itp.)

Nr tel./faxu/e-maila

1

........

8. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
11. Oświadczam, że firma …………………………………………….jest mikroprzedsiębiorstwem/
małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem**.
12. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................*
faksu....................................................* e-mail.............................................................................*.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż
powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia
jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na
nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania
korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego
przesłania przez Zamawiającego.
III. Informujemy, że:
1.
2.

Reklamacje należy składać na nr faksu..................................* e-mail ...................* adres................
…..…………....................................................................................*
Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy********,tj.
……………………………… który realizować będzie część zamówienia obejmującą
.....................................................................*

Uwaga:
* - należy wpisać,
** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
*** - należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po
stronie Wykonawcy,
**** - niepotrzebne skreślić.
****** - w przypadku nie wypełnienia terminu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny
okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie,
******* - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca
nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
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Wzór-Załącznik nr 1B do SIWZ
Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): ______________________________________________
Nr tel./ fax /e-mail ______________________________________________________________________
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ___________________________
I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej”, nr postępowania
WZP –4606/16/245/T

Lp

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Ilość
szt.

Cena jednostkowa netto za
pojazd
w PLN**

Stawka podatku
VAT w %

Wartość brutto w
PLN (kol. 3x4+5)**

2

3

4

5

6

1

1

Samochód w policyjnej
wersji nieoznakowanej
1.Marka:
……………......................*
2.Typ/wariant/wersja:
……………….........…….*
zgodnie ze świadectwem
zgodności WE dla pojazdu
bazowego

......................**/

..............%

.........................**

1

3. Nazwa handlowa:
........................................*

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6)

II. Oświadczamy, że:
1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ.
2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po
stronie Wykonawcy/Zamawiającego***.
3. Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada/ *
a. Rozstaw osi ………………………….mm,
b. Długość całkowita ………………………mm,
c. Moc netto silnika ……………………….kW,
d. Maksymalny moment obrotowy silnika ……………….Nm,
e. Zużycie paliwa w warunkach miejskich ……………………. (l/kilometr z dokładnością do 2
miejsc po przecinku).
4. Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada / nie posiada dodatkowe wyposażenie ****.
a. Posiada pojedynczy fotel dysponenta - tak / nie
b. Posiada kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń – tak / nie,
c. Posiada drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu – tak / nie,
d. Posiada szyby w II rzędzie przesuwane – tak / nie,
e. Posiada nawigację fabryczna – tak / nie,
f. Posiada roletę (przykrycie) części bagażowej – tak / nie
5. Zobowiązujemy się do dostawy oferowanego pojazdu - w terminie do 27.12.2016r.
6. Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi przez okres - ............. ****** (min. 24 miesięcy) oraz z tytułu
gwarancji:
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100.000 km lub .........
****** (min. 24 miesiące),
b) na powłokę lakierniczą – …………*(min. 24 miesiące),
c) na perforację elementów nadwozia – ……………….*(min. 72 miesiące),
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- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu
7. W ramach gwarancji umożliwimy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w
min. 2 stacjach obsługi serwisowej zlokalizowanej w mieście stołecznym Warszawie i/lub powiecie
mińskim lub pruszkowskim lub piaseczyńskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub
nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające
na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:
Miasto/powiat
Lp.

(należy podać szczegółowe dane teleadresowe
z podaniem np., miasta/powiatu/miasta na terenie powiatu/ wieś/kod
pocztowy/ulica/nr lokalu itp.)

Nr tel./faxu/e-maila

1

........

8.Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
11. Oświadczam, że firma …………………………………………….jest mikroprzedsiębiorstwem/
małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem**.
12. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................*
faksu....................................................* e-mail.............................................................................*.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż
powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia
jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na
nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania
korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego
przesłania przez Zamawiającego.
III. Informujemy, że:
1.Reklamacje należy składać na nr faksu..................................* e-mail ...................* adres................
…..…………....................................................................................*
2. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy********,tj.
………………………….
który realizować będzie część zamówienia obejmującą
.....................................................................*
Uwaga:
* - należy wpisać,
** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
*** - należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po
stronie Wykonawcy,
**** - niepotrzebne skreślić.
****** - w przypadku nie wypełnienia terminu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny
okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie,
******* - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca
nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
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Wzór-Załącznik nr 1C do SIWZ
Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): ______________________________________________
Nr tel./ fax /e-mail ______________________________________________________________________
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ___________________________
I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej”, nr postępowania
WZP –4606/16/245/T

Lp

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Ilość
szt.

Cena jednostkowa netto za
pojazd
w PLN**

Stawka podatku
VAT w %

Wartość brutto w
PLN (kol. 3x4+5)**

2

3

4

5

6

1

1

Samochód w policyjnej
wersji nieoznakowanej
1.Marka:
……………......................*
2.Typ/wariant/wersja:
……………….........…….*
zgodnie ze świadectwem
zgodności WE dla pojazdu
bazowego

......................**/

..............%

.........................**

1

3. Nazwa handlowa:
........................................*
Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6)

II. Oświadczamy, że:
1.Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2C do SIWZ.
2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po
stronie Wykonawcy/Zamawiającego***.
3. Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada/ *
a. Rozstaw osi ………………………….mm,
b. Długość całkowita ………………………mm,
c. Moc netto silnika ……………………….kW,
d. Maksymalny moment obrotowy silnika ……………….Nm,
e. Zużycie paliwa w warunkach miejskich ……………………. (l/kilometr z dokładnością do 2
miejsc po przecinku).
4. Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada / nie posiada dodatkowe wyposażenie ****.
a. Posiada pojedynczy fotel dysponenta - tak / nie
b. Posiada kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń – tak / nie,
c. Posiada drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu – tak / nie,
d. Posiada szyby w II rzędzie przesuwane – tak / nie,
e. Posiada nawigację fabryczna – tak / nie,
f. Posiada roletę (przykrycie) części bagażowej – tak / nie
5. Zobowiązujemy się do dostawy oferowanego pojazdu - w terminie do 27.12.2016r.
6. Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi przez okres - ............. ****** (min. 24 miesięcy) oraz z tytułu
gwarancji:
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100.000 km lub .........
****** (min. 24 miesiące),
b) na powłokę lakierniczą – …………*(min. 24 miesiące),
c) na perforację elementów nadwozia – ……………….*(min. 72 miesiące),
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu
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7. W ramach gwarancji umożliwimy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w
min. 2 stacjach obsługi serwisowej zlokalizowanej w mieście stołecznym Warszawie i/lub powiecie
mińskim lub pruszkowskim lub piaseczyńskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub
nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające
na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:
Miasto/powiat
Lp.

(należy podać szczegółowe dane teleadresowe
z podaniem np., miasta/powiatu/miasta na terenie powiatu/ wieś/kod
pocztowy/ulica/nr lokalu itp.)

Nr tel./faxu/e-maila

1

........

8.Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
11. Oświadczam, że firma …………………………………………….jest mikroprzedsiębiorstwem/
małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem**.
12. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................*
faksu....................................................* e-mail.............................................................................*.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż
powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia
jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na
nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania
korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego
przesłania przez Zamawiającego.
III. Informujemy, że:
1.Reklamacje należy składać na nr faksu..................................* e-mail ...................* adres................
…..…………....................................................................................*
2. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy********, tj.
……………………………………. który realizować będzie część zamówienia obejmującą
.....................................................................*
Uwaga:
* - należy wpisać,
** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
*** - należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po
stronie Wykonawcy,
**** - niepotrzebne skreślić.
****** - w przypadku nie wypełnienia terminu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny
okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie,
******* - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca
nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej
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Załącznik nr 2A do SIWZ
oraz do Ogólnych warunków umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO
PRZEWOZU MIN 8 OSÓB

A. WYMAGANIA OGÓLNE.

I. Przedmiot zamówienia.
Samochód osobowy w policyjnej wersji „nieoznakowanej” do przewozu min 8 osób.

II. Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich wyposażeniem.

III. Warunki eksploatacji. Pojazd „nieoznakowany” musi być przystosowany do:
1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w
polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC
do + 50oC,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie Polski,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,
4. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
5. napraw w stacjach obsługowo-naprawczych .

IV. Wymagania formalne.
1.

2.

3.

4.
5.

Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17
października 2014r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów
używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby
Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację
wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 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 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).
Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać
świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy
podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu ( bez możliwości rozmontowania
lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu
nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta
pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. W celu
potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji
technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę
niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia
(w tym np. protokołów badań).
Dostarczony pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy
zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu
wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień
wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć w dokumentacji
pojazdu.
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6.

7.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania
oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
a) sygnalizacji uprzywilejowania,
b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
d) instalacji antenowych,
e) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego
pojazdu (w formie elektronicznej).
Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej
zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

I. Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy,
II. Wymagania techniczne dla nadwozia:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Pojazd kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym, z dachem o
konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu.
Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 8 osób (z kierowcą).
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg (według danych z pkt 16
świadectwa zgodności WE),
Wymiary pojazdu:
a) rozstaw osi niemniejszy niż 3200 mm i nie większy niż 3350 mm (według danych z pkt 4
świadectwa zgodności WE),
b) długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5300mm i nie większa niż 5400 mm (według
danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE),
Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach nadwozia (drzwi
przednie). Boczne po prawej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone. Drzwi tyłu nadwozia
przeszklone otwierane pod kątem min 90 stopni.
Barwa nadwozia: ciemna - lakier metalizowany lub perłowy

III. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
1.

Silnik o zapłonie samoczynnym , 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin
EURO 6.
2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 110 kW. (według danych z pkt. 27
świadectwa zgodności WE),
3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 1900 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności
WE),
4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 370 Nm (wg deklaracji producenta),
5. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 80 dm3, (wg deklaracji producenta).
W
chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.
IV. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.
Układ hamulcowy musi być wyposażony w:
1. układ zapobiegający blokowaniu kół,
2. elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.
V. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra – dół
(płaszczyzna pionowa),
2. Wspomaganie układu kierowniczego.
VI. Wymagania techniczne dla układu napędowego.
1. Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów
do przodu,
2. Przeniesienie napędu na oś przednią,
3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
6. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt. 29 świadectwa
zgodności WE),
VII. Wymagania techniczne dla kół jezdnych
1.

Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
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2.

Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe,
bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.
3. Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi
istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi)
przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać
przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z
późn. zm.).
4. W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne do kół - szt. 4,
5. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak w pkt2).
6. Kołpaki ozdobne kół zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kół zastosowane
z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze kół zastosowane z ogumieniem
letnim).
7. Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt.1 i pkt.2
muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.
8. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.
VIII.
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).
2. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji.
3. Szyby drzwi tylnych podgrzewane,
IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:
1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia
i
napinaczami dla foteli przednich.
2. Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,
3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.
4. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szkłem
asferycznym.
5. Fotele:
a) fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół)
oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
b) fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób ,
c) fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędzie siedzeń dla 3 funkcjonariuszy, z możliwością łatwego
demontażu – bez użycia narzędzi.
d) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
e) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.
6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.
7. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i
intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym z oddzielnym
nawiewem na 2 i 3 rząd siedzeń.
8. Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejście USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,
9. Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.
10. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem musi
odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem. Kluczyk stacyjki
musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa
jeśli jest wyposażony w zamek.
11. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
12. Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń,
13. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą
znajdować się żadne napisy.
C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

I. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:
1.

Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych
w
pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń
łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.
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2.

Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu,
urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może
przekraczać 100 mA.
3. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o
prądzie obciążenia min. 10 A,
4. Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym umieszczonym w pobliżu
miejsca kierowcy. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki
rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu w kolorze nadwozia lub
zderzaka.
II. Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej oraz szyb w drzwiach przednich) o
ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z oferty producenta pojazdu.

III. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu
W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:
1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca
odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.,
2. Apteczka samochodowa , w której skład wchodzą, co najmniej:
1. rękawice lateksowe ……………………………………………3 pary,
2. rękawice nitrylowe …………………………………………..…3 pary,
3. nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań …1 sztuka,
4. opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ……………..……...1 opak.(100 sztuk),
5. bandaże dziane 2 m x 10 cm …………………………………… 5 sztuk,
6. bandaże elastyczne 3 m x 15 cm …………………………… 2 sztuki,
7. woda utleniona (100 ml) ………………………………………..1 flakon,
8. folia termoizolacyjna …………………………………………....1 sztuka,
9. opatrunki hydrożelowe ……………………………………….... 3 sztuki,
10. rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) ……………1 sztuka,
11. preparat dezynfekcyjny ………………………………………….1 sztuka.

3.

4.
5.

6.

7.

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc
od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.
Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z
tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. Oferowana linka musi posiadać
znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci
atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą
lub certyfikującą.
Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w
przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być
zamontowane w sposób trwały.
Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
a) podnośnik samochodowy,
b) klucz do kół,
c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe
(np. gwiazdkowy i płaski),
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).

IV Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
1. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.
2. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
3. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały
w widocznych miejscach.
4. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i
kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.
5. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.
6. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III 1.
7. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III 3
8. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z
bezpieczeństwem użytkowania.
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V WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym
zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
2. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenia powłoki ochronne (np.
cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę
antykorozyjną.
3. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w
pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów
i urządzeń.
4. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w
zakresie miniaturyzacji.
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Załącznik nr 2B do SIWZ
oraz do Ogólnych warunków umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO
PRZEWOZU MIN 8 OSÓB

A. WYMAGANIA OGÓLNE.
I. Przedmiot zamówienia.
Samochód osobowy w policyjnej wersji „nieoznakowanej” do przewozu min 8 osób.

II. Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich wyposażeniem.

III. Warunki eksploatacji. Pojazd „nieoznakowany” musi być przystosowany do:
1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w
polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC
do + 50oC,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie Polski,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,
4. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
5. napraw w stacjach obsługowo-naprawczych.

IV. Wymagania formalne.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17
października 2014r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów
używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby
Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację
wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 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 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).
Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać
świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy
podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu ( bez możliwości rozmontowania
lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu
nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta
pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Dokument
potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie
odbioru pojazdu.
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów
specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez
wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i
wyposażenia (w tym np. protokołów badań).
Dostarczony pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy
zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu
wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień
wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć w dokumentacji
pojazdu.
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7.

8.
9.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania
oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
a) sygnalizacji uprzywilejowania,
b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
d) instalacji antenowych,
e) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego
pojazdu (w formie elektronicznej).
Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej
zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

III. Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy,
IV. Wymagania techniczne dla nadwozia:
1. Pojazd kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym, z dachem o konstrukcji i
poszyciu wykonanym z metalu.
2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 8 osób (z kierowcą).
3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg (według danych z pkt 16
świadectwa zgodności WE),
4.Wymiary pojazdu:
a) rozstaw osi niemniejszy niż 3450 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE),
b) długość całkowita pojazdu niemniejsza niż 5350 mm i niewiększa niż 5500 mm (według
danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE),
5. Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach nadwozia (drzwi przednie).
Boczne po prawej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone z otwieraną szybą. Drzwi tyłu
nadwozia przeszklone otwierane pod kątem min 180 stopni.
6. Barwa nadwozia: ciemna - lakier metalizowany lub perłowy

IV. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
1.

Silnik o zapłonie samoczynnym , 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin
EURO 6.
2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 88 kW. (według danych z pkt. 27 świadectwa
zgodności WE),
3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 1550 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności
WE),
4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 310 Nm (wg deklaracji producenta),
5. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 80 dm3, (wg deklaracji producenta). W chwili
odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.
V. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.
Układ hamulcowy musi być wyposażony w:
1. układ zapobiegający blokowaniu kół,
2. elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.
VI. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra – dół
(płaszczyzna pionowa),
2.
Wspomaganie układu kierowniczego.
VII. Wymagania techniczne dla układu napędowego.
1. Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do
przodu,
2. Przeniesienie napędu na oś przednią,
3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
4. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h (według danych z pkt. 29 świadectwa
zgodności WE),
VIII. Wymagania techniczne dla kół jezdnych
1. Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
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2.Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik
w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.
3. Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć
możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi) przy
wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać
przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z
późn. zm.).
4. W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne do kół - szt. 4,
5. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak w pkt2).
6. Kołpaki ozdobne kół zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kół zastosowane z
ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze kół zastosowane z ogumieniem letnim).
7. Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt.1 i pkt.2
muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.
8. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.
X. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).
2. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji.
3. Szyby drzwi tylnych podgrzewane wyposażone w wycieraczki,
XI. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:
1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia
i
napinaczami dla foteli przednich.
2. Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,
3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.
4. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szkłem
asferycznym.
5. Fotele:
a)
fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góradół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
b)
fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób,
c)
fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędzie siedzeń dla 3 funkcjonariuszy, z możliwością łatwego
demontażu – bez użycia narzędzi.
d)
wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
e)
Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.
6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.
7. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i
intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym z oddzielnym
nawiewem na 2 i 3 rząd siedzeń.
8. Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejście USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,
9. Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.
10. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem musi
odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem. Kluczyk stacyjki
musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa
jeśli jest wyposażony w zamek.
11. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
12. Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń,
13. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą
znajdować się żadne napisy.

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
I. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:
1. Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych
w
pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń
łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.
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2.

3.
4.

Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu,
urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może
przekraczać 100 mA.
Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o
prądzie obciążenia min. 10 A,
Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym umieszczonym w pobliżu
miejsca kierowcy. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki
rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu w kolorze nadwozia lub
zderzaka.

I.

Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej oraz szyb w drzwiach przednich) o
ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z oferty producenta pojazdu.

II.

Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu
W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:
1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca
odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.,
2. Apteczka samochodowa , w której skład wchodzą, co najmniej:
3. rękawice lateksowe ……………………………………………3 pary,
4. rękawice nitrylowe …………………………………………..…3 pary,
5. nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań …1 sztuka,
6. opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ……………..……...1 opak.(100 sztuk),
7. bandaże dziane 2 m x 10 cm …………………………………… 5 sztuk,
8. bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
…………………………… 2 sztuki,
9. woda utleniona (100 ml) ………………………………………..1 flakon,
10. folia termoizolacyjna …………………………………………....1 sztuka,
11. opatrunki hydrożelowe ……………………………………….... 3 sztuki,
12. rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) ……………1 sztuka,
13. preparat dezynfekcyjny ………………………………………….1 sztuka.
Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc
od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.
8. Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z
tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. Oferowana linka musi posiadać
znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci
atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą
lub certyfikującą.
9. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
10. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w
przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być
zamontowane w sposób trwały.
11. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
a) podnośnik samochodowy,
b) klucz do kół,
c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe
(np. gwiazdkowy i płaski),
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
12. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).

IV Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
9. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.
10. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
11. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały
w widocznych miejscach.
12. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i
kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.
13. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.
14. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III 1.
15. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III 3
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16. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych
z bezpieczeństwem użytkowania.
V WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
7. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym
zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
8. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenia powłoki ochronne (np.
cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę
antykorozyjną.
9. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w
pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów
i urządzeń.
10. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w
zakresie miniaturyzacji.
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Załącznik nr 2C do SIWZ
oraz do Ogólnych warunków umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO
PRZEWOZU MIN 8 OSÓB

A. WYMAGANIA OGÓLNE.
I.

Przedmiot zamówienia.
Samochód osobowy w policyjnej wersji „nieoznakowanej” do przewozu min 8 osób.

II. Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich
wyposażeniem.
III. Warunki eksploatacji. Pojazd „nieoznakowany” musi być przystosowany do:
1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC
do
+ 50oC,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie
Polski,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,
4. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
5. napraw w stacjach obsługowo-naprawczych.
IV.

Wymagania formalne.
1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z
dnia 17 października 2014r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i
pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura
Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży
pożarnej.
2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego
homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym 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 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).
3. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą
posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu ( bez
możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie
jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji
pojazdu oraz sprzętu łączności. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi
być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów
specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia
Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej
WZP-4606/16/245/T

przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji
technicznej pojazdu i wyposażenia (w tym np. protokołów badań).
5. Dostarczony pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy
zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
6. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu
wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień
wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć w dokumentacji
pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości
zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego,
a w szczególności:
a. sygnalizacji uprzywilejowania,
b. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
c. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
d. instalacji antenowych,
e. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
8. Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego
pojazdu (w formie elektronicznej).
9. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co
najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców
indywidualnych

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.
I. Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy,
II. Wymagania techniczne dla nadwozia:
1. Pojazd kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym,
z dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu.
2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 8 osób
(z kierowcą).
3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg (według danych z
pkt 16 świadectwa zgodności WE),
4. Wymiary pojazdu:
a. rozstaw osi niemniejszy niż 3450 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności
WE),
b. długość całkowita pojazdu niemniejsza niż 5350 mm i niewiększa niż 5500 mm (według
danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE),
5. Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach nadwozia (drzwi
przednie). Boczne po prawej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone z otwieraną szybą.
Drzwi tyłu nadwozia przeszklone otwierane pod kątem min 180 stopni.
6. Barwa nadwozia: jasna - lakier metalizowany lub perłowy
III. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
1.Silnik o zapłonie samoczynnym , 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin
EURO 6.
2.Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 88 kW. (według danych z pkt. 27 świadectwa
zgodności WE),
3.Pojemność silnika nie mniejsza niż 1550 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności
WE),
4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 310 Nm (wg deklaracji producenta),
5.Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 80 dm3, (wg deklaracji producenta).
W

chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.
IV. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.
Układ hamulcowy musi być wyposażony w:
1. układ zapobiegający blokowaniu kół,
2. elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.
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V. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
1.Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra –
dół (płaszczyzna pionowa),
2. Wspomaganie układu kierowniczego.
VI. Wymagania techniczne dla układu napędowego.
1.Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6
biegów do przodu,
2.Przeniesienie napędu na oś przednią,
3.Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
4.Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h (według danych z pkt. 29
świadectwa zgodności WE),
VII. Wymagania techniczne dla kół jezdnych
1.Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
2.Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe,
bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.
3.Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera
pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub
wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi
oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt.
1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co
najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem
efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).
4.W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne do kół - szt. 4,
5.Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak w
pkt2).
6.Kołpaki ozdobne kół zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kół
zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze kół zastosowane
z ogumieniem letnim).
7.Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt.1 i
pkt.2 muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.
8.Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.
VIII.Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.
Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).
2. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji.
3. Szyby drzwi tylnych podgrzewane wyposażone w wycieraczki,
IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:
1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia
i
napinaczami dla foteli przednich.
2. Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,
3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.
4. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze
szkłem asferycznym.
5. Fotele:
a)
fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył,
góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
b) fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób,
c)
fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędzie siedzeń dla 3 funkcjonariuszy, z możliwością
łatwego demontażu – bez użycia narzędzi.
d) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
e)
Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.
6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.

Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej
WZP-4606/16/245/T

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją
temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym
z oddzielnym nawiewem na 2 i 3 rząd siedzeń.
Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejście USB, wyposażony w co najmniej 2
głośniki,
Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.
Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem
musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem.
Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek
(klapkę) wlewu paliwa jeśli jest wyposażony w zamek.
Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń,
Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie
mogą znajdować się żadne napisy.

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
I.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:
1. Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych
w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami
urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia
akumulator i alternator.
2. Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce,
oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji
uprzywilejowania – nie może przekraczać 100 mA.
3. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu
o prądzie obciążenia min. 10 A,
4. Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym umieszczonym w
pobliżu miejsca kierowcy. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4
czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu w kolorze
nadwozia lub zderzaka.

II.

Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej oraz szyb w drzwiach
przednich) o ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z oferty
producenta pojazdu.

III.

Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu
W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:
1.Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca
odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.,
2. Apteczka samochodowa , w której skład wchodzą, co najmniej:
a. rękawice lateksowe ……………………………………………3 pary,
b. rękawice nitrylowe …………………………………………..…3 pary,
c. nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań …1 sztuka,
d. opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ……………..……...1 opak.(100 sztuk),
e. bandaże dziane 2 m x 10 cm …………………………………… 5 sztuk,
f. bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
…………………………… 2 sztuki,
g. woda utleniona (100 ml) ………………………………………..1 flakon,
h. folia termoizolacyjna …………………………………………....1 sztuka,
i. opatrunki hydrożelowe ……………………………………….... 3 sztuki,
j. rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) ……………1 sztuka,
k. preparat dezynfekcyjny ………………………………………….1 sztuka.
Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.
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3.Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów,
wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące.
Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument
potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania
przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.
4. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG
ONZ.
5. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w
przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być
zamontowane w sposób trwały.
6. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
a) podnośnik samochodowy,
b) klucz do kół,
c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe
(np. gwiazdkowy i płaski),
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
7. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).

IV Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
l. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkowania i obsługi
pojazdu.
2.Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
3.Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały
w widocznych miejscach.
4.Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia
i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.
5.Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.
6.Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III 1.
7.Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III 3
8.Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu
związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

V WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym
zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
2. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenia powłoki ochronne (np.
cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną
ochronę antykorozyjną.
3. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w
pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.
4. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w
zakresie miniaturyzacji.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Wykonawca:

…………………………………………
…………………………………..……
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………
…………………………………………
(imię,
nazwisko,
reprezentacji)

stanowisko/podstawa

do

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodów
w policyjnej wersji nieoznakowanej (Numer postępowania: WZP-4606/16/245/T), prowadzonego przez
Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………
…...........………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust.
5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę,

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………………..
………………………………..……………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej (Numer postępowania: WZP4606/16/245/T), prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji,
1.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie Konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r., poz. 184, z późn. zm.)
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.

2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. Dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

3.

Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ
Protokół odbioru jakościowy w ramach umowy
nr ............................ z dnia ............................

Miejsce dokonania odbioru: Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji
Warszawa ul. Jagiellońska 49.
Data dokonania odbioru: ………………..……….
Ze strony Wykonawcy: ...........................................................
(nazwa i adres)

Pan/i......................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:
Komisja w składzie:
...........................................
...........................................
...........................................
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ................................. z dnia ............................. jest:

Lp.

Nazwa przedmiotu dostawy

Ilość jed.
miary

Wartość
Nr VIN

1

Potwierdzenie kompletności dostawy:
§

Tak*
Nie* - zastrzeżenia: …………………………………………………..
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
§

§
§

Zgodne*
Niezgodne*- ………………………………………………………..

Końcowy wynik odbioru:
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Brutto w
PLN

Uwagi

§ Pozytywny*
§ Negatywny* - zastrzeżenia: ………………………………………..
Podpisy:
1……………………………
2……………………………
3 ……………………………
(członkowie komisji Zamawiającego)

……………………………
(przedstawiciel Wykonawcy)

* - niewłaściwe skreślić
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