ZATWIERDZAM

dnia ……………………….

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
pod tytułem:

„Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu
zad. 33 Skoda Superb”
prowadzonego w oparciu o Ustawę z dnia 2004-01-29 Prawo zamówień publicznych (PZP)
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

nr sprawy: WS-Z.2380.39.2018
I. nazwa oraz adres zamawiającego
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego nr 2
45-077 Opole
tel.: +48 77/ 422 26 70,73 telefaks: +48 77/ 422 21 14
REGON: 531125704
NIP: 754-000-35-37
Nr konta depozytowego KWP w Opolu: NBP Oddział Okręgowy w Opolu
nr 40 101014010010071391200000.
Adres profilu nabywcy (URL): http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.
e-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

II. tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy PZP.
3. Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91e ustawy
PZP.

III. opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych
eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podane
ilości asortymentu w opisie przedmiotu zamówienia, należy traktować jako wielkość przybliżoną. Ilość
zamawianego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego, bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy.
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Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, które w treści umowy określane są jako „jednorazowe
zamówienie”, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.
Wielkość „jednorazowego zamówienia” zostanie każdorazowo uzgodniona poprzez pisemne zgłoszenie
w terminie do 3 dni przed odbiorem licząc od chwili zgłoszenia.
Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie sukcesywnie partiami transportem własnym
zamawiającego ze wskazanego przez wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych
miasta Opola lub wykonawca dostarczy zamówione części do trzech dni od zgłoszenia, przesłanego przez
zamawiającego faksem na numer wykonawcy, na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34300000-0 – Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 PZP.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu warunku równoważności
w ramach pojęć niżej określonych odpowiednio:
1) Pod pojęciem "części zamienne oryginalne" należy rozumieć produkty o tej samej jakości co
komponenty stosowane do montażu przez producenta pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie
ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów do
produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części
zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu
samochodowego jeżeli producent tych części zamiennych lub podmiot upoważniony do kontroli
jakości zaświadcza, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części
stosowane do montażu tych pojazdów.
2) Pod pojęciem "części zamienne o porównywalnej jakości" należy rozumieć produkty, których
producent zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do
montażu danych pojazdów samochodowych.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia numery katalogowe służą wyłącznie do doprecyzowania
określenia asortymentu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga dostawy wyłącznie produktów
opisanych wskazanym numerem katalogowym, jeżeli dostarczone produkty spełniają wymienione wyżej
warunki równoważności odpowiednio dla poszczególnych pojęć.
Wyłoniony w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, na żądanie
zamawiającego ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie potwierdzające odpowiednio oryginalność albo
porównywalną jakość produktu w ramach warunku równoważności.
Wykazanie równoważności przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy Pzp) spoczywa na
wykonawcy.

IV. termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2019 r.

V. warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Va.

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 PZP

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 –23 PZP.
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2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 PZP, tj.:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 PZP.

VI.
1.

wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku do SIWZ. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Ze strony internetowej zamawiającego wykonawca powinien pobrać wersję elektroniczną- edytowalną
JEDZ.

2.

3.

4.

Następnie
wejść
na
stronę
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz
z ofertą.
Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu zamówień publicznych w zakładce
„Repozytorium wiedzy”
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców.
Zamawiający nie żąda złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy PZP oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. A:
1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. A pkt 1–4.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
(z którego wykonawca może skorzystać) zostanie zamieszczony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie
internetowej zamawiającego.
6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
9. W zakresie nie uregulowanym 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).
10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 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 lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
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wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego nr 2,45-077 Opole, z dopiskiem
o treści: „Zespół ds Zamówień Publicznych”
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: zamowienia@op.policja.gov.pl, a faksem na nr (77) 422 21 14.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie
udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z urządzenia telefaksu, poczty
elektronicznej.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych –Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
2) w kwestiach merytorycznych – Tomasz Szafrański, Marta Rybak

VIII. wymagania dotyczące wadium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie
wadium w wysokości 150,00zł.
Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP.
Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.06.2018 r. o godzinie 11:00.
Wadium w formie niepieniężnej należy wnieść do kasy KWP w Opolu do ww. terminu.
Zamawiający uzna, iż wadium w formie niepieniężnej zostało wniesione w terminie także, jeżeli oryginał
dokumentu zabezpieczenia wadialnego zostanie złożony razem z ofertą.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zawierać deklarację bezwarunkowej wypłaty wadium
na rzecz zamawiającego, na jego pierwsze pisemne żądanie, jeżeli wystąpi jakakolwiek okoliczność
wypełniająca ustawowe hipotezy do zatrzymania wadium przez zamawiającego.
Wadium w formie pieniężnej można wnieść wyłącznie wskutek przelewu na konto depozytowe KWP
w Opolu w banku NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 40 101014010010071391200000. Zaleca się
umieszczenie dopisku: „wadium dot. „WS-Z.2380.39.2018”
Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli jego wpływ
na wyżej wskazane konto zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie przewidzianym na wniesienie
wadium, co zostanie stwierdzone przez służbę finansową zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko niezabezpieczenia wadialnego oferty, jeżeli służba finansowa
zamawiającego nie stwierdzi faktu zaksięgowania kwoty wadium na wskazanym koncie w terminie
przewidzianym na jego wniesienie.
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11.

12.
13.
14.

Zamawiający prosi o przedłożenie komisji prowadzącej niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego kserokopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w wymaganym terminie np. przez
dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie załącznika do składanej
oferty.
Zwrot wadium nastąpi wg zasad określonych w art. 46 PZP.
Wykonawca na formularzu ofertowym winien wskazać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający
zwróci wadium wniesione w pieniądzu.
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 4a i ust.5 Ustawy PZP, zatrzyma wadium jeżeli zaistnieją
okoliczności uzasadniające jego zatrzymanie.

IX. termin związania ofertą
1.
2.
3.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. opis sposobu przygotowywania ofert
1.

2.

3.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ
i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy;
Wykonawca, części zamówienia powierzane do wykonania podwykonawcom, wskazuje przez
wypełnienie i podpisanie wykazu zamieszczonego w treści formularza ofertowego. Jeżeli wykonawca
nie przewiduje wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców fakt ten dokumentuje przez
wpisanie odpowiedniej treści na formularzu ofertowym, z której wynikać będzie jednoznacznie
deklaracja woli wykonawcy (np. wykonanie zamówienia nastąpi bez udziału podwykonawców).
Podpisanie przez wykonawcę formularza ofertowego bez określenia sposobu wykonania zamówienia z
udziałem albo bez udziału podwykonawców poczytane będzie jako deklaracja wykonawcy wykonania
zamówienia bez udziału podwykonawców.
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 niniejszej SIWZ;
W przypadku oferty wspólnej na formularzu ofertowym należy wymienić z nazwy z podaniem adresu wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia – z zaznaczeniem
lidera/pełnomocnika. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem
dla mocodawców.
Zamawiający żąda złożenia oferty w formie pisemnej na formularzu ofertowym, w pojedynczym
egzemplarzu.
Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu przez
osoby dostatecznie umocowane do podpisania oferty w imieniu i na rzecz wykonawcy, w sposób
wskazujący jednoznacznie osobę, która podpis złożyła (podpis czytelny zawierający imię i nazwisko lub
podpis z pieczęcią imienną).
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4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Zakazuje się zmiany treści formularza ofertowego poza jego wypełnieniem, podpisaniem przez osoby
uprawnione i opieczętowaniem.
Zmiana formy graficznej formularza jest dopuszczalna.
Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), zgodnie
z art.23 ust.2 PZP ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla
pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
należy dołączyć do oferty (chyba że, ofertę i wszystkie dokumenty składane przez spółkę cywilną podpiszą
wszyscy jej wspólnicy i wszyscy wspólnicy złożą odrębne oświadczenie w zakresie braku podstaw
do wykluczenia (JEDZ) oraz oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej).
Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację).
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
Formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy zamknąć w opakowaniu w sposób, który
uniemożliwia zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie należy opatrzyć
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz umieścić napis:
Zespół ds. Zamówień Publicznych
nr sprawy WS-Z.2380.39.2018
„Dostawa części do pojazdów – zad. 33 Skoda Superb”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ.
28 czerwca 2018 r. godz.11:15

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne.
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16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna
za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI.

miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, pokój nr 204 (II piętro)- Sekretariat Wydziału
Prezydialnego i Komunikacji Społecznej
TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: do dn. 28 czerwca 2018 r. godz. 11:00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, sala nr 104 (I piętro)
TERMIN OTWARCIA OFERT: dn.: 28 czerwca 2018 r. godz. 11:15
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Zamawiający uzna, że termin złożenia oferty przez wykonawcę został zachowany, jeżeli oferta, do terminu
określonego w niniejszej SIWZ na składanie ofert wpłynie do miejsca oznaczonego i przewidzianego
na złożenie ofert.
5. Wszelkie ryzyko, wynikające z niezachowania terminu złożenia ofert nieskładanych przez wykonawców
bezpośrednio do miejsca oznaczonego, ponosi wykonawca. Wykonawca ponosi również ryzyko
nierozpatrzenia oferty, której opakowanie zostało opisane w sposób odbiegający od określonego w Roz. X 13
lub złożonej zamawiającemu w opakowaniu uszkodzonym. Wykonawca w tych przypadkach nie ma prawa
do żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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XII. opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty ma zawierać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma być wyrażona
w polskich jednostkach płatniczych. Definicja ceny została określona w art. 2 pkt.1 PZP.
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, sporządzonym
wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ, łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ,
tj.: wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci przekazania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych do siedziby
zamawiającego (Opole, ul. Oleska 95).
4. Cena oferty podlega zmianie w przypadkach określonych w rozdziale XVI niniejszej specyfikacji.
5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Zgodnie z dyspozycją art.91 ust.3a Prawa Zamówień Publicznych „ Jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

XIII. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – A;
2) „Oryginalność części zamiennych” – B.

2.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące wagi:
Kryterium

Waga
[%]
60%

Maksymalna
liczba punktów
60

B Oryginalność części zamiennych

40%

40

RAZEM

100%

100

A Łączna cena ofertowa brutto

3.

Sposób dokonywania oceny:

1) Dla kryterium Łączna cena ofertowa brutto przyjmuje się skalę punktową od 0 do 60.
Dla kryterium – Łączna cena ofertowa brutto, dla którego wartość minimalna jest najkorzystniejsza – ilość
punktów będzie obliczona wg wzoru:
Najniższa cena ofertowa z przedłożonych ofert
A = ------------------------------------------------------------------------------Cena oferty badanej
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gdzie: A – ilość punktów jaką otrzyma dany Wykonawca za kryterium Łączna cena ofertowa brutto.
2) Dla kryterium Oryginalność części zamiennych przyjmuje się skalę punktową od 0 do 40.
Katalog części do zaoferowania jako oryginalne: poz. nr 25; 26; 27; 28; 29; 51; 60; 61; 62; 63 tabeli z opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
Punktacja wg kryterium „oryginalność części zamiennych” obliczona zostanie następująco:
- Za brak zaoferowania części oryginalnych z powyższego katalogu – 0 pkt
- Zaoferowanie od jednego do trzech oryginalnych asortymentów części zamiennych z powyższego katalogu
– 15 pkt
- Zaoferowanie od czterech do sześciu oryginalnych asortymentów części zamiennych z powyższego
katalogu – 25 pkt
- Zaoferowanie od siedmiu do dziewięciu oryginalnych asortymentów części zamiennych z powyższego
katalogu – 35 pkt
- Zaoferowanie powyżej dziewięciu oryginalnych asortymentów części zamiennych z powyższego katalogu
– 40 pkt
W sytuacji braku wskazania przez wykonawcę na formularzu ofertowym informacji dot. zaoferowanych części
oryginalnych z tabeli opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmie, iż wykonawca nie oferuje
oryginalnych części i przyzna wykonawcy 0 punktów w tym kryterium.
4. Ogólna liczba punktów jaką uzyska badana oferta (K) będzie obliczona wg wzoru:

K = A+B
5. Ocena punktowa w kryteriach „Łączna cena ofertowa brutto” – A i „Oryginalność części zamiennych” - B
dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
i przeliczona w sposób określony w pkt 3.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.
8. Zamawiający przewiduje możliwość wskazaną w art. 24aa PZP.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
dokona wyboru oferty z niższą ceną. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych
(art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

XIV. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
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4. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o wyborze oferty Wykonawca wyłoniony w toku niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wezwany do podpisania umowy, przez wydział
Zamawiającego, na rzecz, którego prowadzono niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca otrzyma do podpisania 3 egz. umowy.
Po podpisaniu dwa egzemplarze umowy pozostają u Zamawiającego, z których jeden dołączony zostaje
do akt niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Trzeci egzemplarz umowy otrzymuje
Wykonawca.
5. Wykonawca, wezwany do podpisania umowy przez komórkę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony
zamawiającego, obowiązany jest dołączyć do zawieranej umowy załącznik stanowiący jej integralną część
w 3 egz. z podpisem osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

XV. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1.
2.

3.

4.

5.

Wzór umowy wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Strony przewidują zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana cen jednostkowych usług w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę,
- pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia
Dokonanie zmiany z pkt 3 ppkt 2) i 3), możliwe jest pod warunkiem, wykazania przez Wykonawcę że
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca musi w pełni uzasadnić i wskazać
procentowy wzrost tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu, będzie przysługiwać prawo żądania dalszych
wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen
na dostawę części i akcesoriów.
Jeżeli wystąpią zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych
w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych oraz wykazu osób i numerów telefonów
kontaktowych Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy

XVII. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia i o odpowiedzialności karnej
1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. Ustawy.
2. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, podrobione,
przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność
karna określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego.
3. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi
nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub
ograniczenie zamówienia publicznego.
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4. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi
w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz
której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia
informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem
przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu
Karnego.

XVIII. Załączniki:
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór formularza ofertowego z oświadczeniem oraz Ocena kryterium oryginalność części zamiennych
3. Oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,
zgodnie z rozdz. VI pkt.1-3 SIWZ.
4. Wzór umowy
5. Załącznik do umowy

Sporządziła:
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