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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 2 szt. 
samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ. 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE:  

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy 
ustawy pzp nie stanowią inaczej. 

 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim 
(art. 9 ust. 2 ustawy pzp). 
 
 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
 
Adres do korespondencji: 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-6011857, 
  

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem 
publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: 
www.policja.pl. 

 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy. 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. samochodów osobowo – terenowych  
w policyjnej wersji „oznakowanej”.  

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „OPISIE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ)”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.   

1. Dostarczone pojazdy muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w roku dostawy.  

2. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. 2003 Nr 32 poz. 262). 

3. Samochody muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Dz. U. 2005 r, Nr 108, poz. 908 
z późn. zm. 

4. Pojazdy muszą spełniać wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministrów: 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości  
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych  
i pojazdów uŜywanych do celów specjalnych w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, StraŜy Granicznej, kontroli skarbowej, SłuŜby Celnej, 
SłuŜby Więziennej i straŜy poŜarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615 z późn. zm.). 

5. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181), 

6. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 
133 poz. 1123). 

7. Okres oraz warunki gwarancji zawarte są w OPZ oraz projekcie umowy stanowiących 
załącznik nr 1 i 4 do niniejszej SIWZ. 

8. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 

CPV 34.11.42.00-1  (radiowozy policyjne)  

9. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom 
Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje 
dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom (w Formularzu 
Ofertowym - załącznik nr 2).  
 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia 15 lutego 200 8r. 
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VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy pzp),  
w tym posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.  
 
2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów lub 
oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe 
warunki Wykonawca spełnia.  
 
3. Dokumenty lub oświadczenia zostały szczegółowo określone w rozdziale VII niniejszej 
SIWZ. 
 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Zgodnie przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),   
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu (określonych w pkt. VI 
SIWZ) Wykonawca wraz z ofertą musi złoŜyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 
 
1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy pzp (zalecana treść 
oświadczenia została określona w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści 
określonej w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia), 
 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 

Ponadto Wykonawca wraz z ofertą musi złoŜyć: 

3. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje wyszczególnione 
w załączniku nr 2 do SIWZ, 

4. opis oferowanych pojazdów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku  nr 1,  
z podaniem nazw, typów oraz ich producentów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca 
załączył do oferty opisy oraz fotografie oferowanego sprzętu. 

 

UWAGA: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla tych dokumentów. 

 

Wymagana forma składanych dokumentów: 

− dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złoŜeniem wymaganych dokumentów  
 (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie 
kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złoŜeniem wymaganych 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 
ustawy pzp., z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp. O wykluczeniu z postępowania 
Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z zastrzeŜeniem 
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 
 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI I  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 

 

1.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 
Edyta Miros – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel.(022) 60-116-15; 

2. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15  
(z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).   
 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczna 
 
UWAGA:  Korespondencja moŜe być przesyłana faksem pod warunkiem niezwłocznego 
potwierdzenia otrzymania dokumentu. 
 
4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która 
wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu 
pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.  
 

5. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym 
postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony  
w rozdziale II niniejszej SIWZ. 
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6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do Zamawiającego 
nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.  
  
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.  
 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 

innego Wykonawcy (ów).  

2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

3. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.  

4. Formularz ofertowy musi zawierać wszystkie informacje określone w załączniku nr 2 
do SIWZ. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp). Ofertę naleŜy złoŜyć  
w trwałej i czytelnej technice. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 

6. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złoŜona 
przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłoŜą dokument  

(np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz 
wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana  
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp) poprzez złoŜenie dokumentów 
określonych w rozdziale VII pkt 1 i 2 SIWZ. 

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do 
wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, które 
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zostaną potwierdzone poprzez złoŜenie oświadczenia określonego w rozdziale VII pkt 
1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp), 

f) korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 

Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika.  

7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio: podpisane lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy 
(w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma 
składanych dokumentów). 

8. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
ponumerowana kolejnymi numerami. 

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości 
bez widocznych śladów naruszenia. 

10.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upowaŜnioną (e)  Parafka 
(podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątka osoby sporządzającej parafkę). 

11.  Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół postępowania 
wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 
postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
 
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 
 
13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie musi zostać dokonane nie później niŜ w terminie 
składania ofert (np. w formularzu ofertowym). 
 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, naleŜy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2. Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniŜszego wzoru: 

 
Komenda Główna Policji 

Przetarg nr 272/Cmt/07/EMi 
Oferta na dostawę 2  szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji 

„oznakowanej” 
 
UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej 
musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego 
rozdziału. 
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3. Koperta poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opatrzona dokładną nazwą 
i adresem Wykonawcy. 

4. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia  28.12.2007 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 
15.30 (od poniedziałku do piątku). 

5. Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 

6. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

7. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert:  

1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu  28.12.2007 r. o godz. 11.00 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaŜe uczestnikom 
postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

− nazw firm oraz adresów Wykonawców, 
− cen ofert, 
− terminów wykonania zamówienia, 
− warunków gwarancji (okresu gwarancji), 
− warunków płatności. 

4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek. 
 
Modyfikacja i wycofanie oferty:  

1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmianę do treści złoŜonej oferty pod warunkiem,  
Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 
składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty, tj. musi być złoŜona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem „ZMIANA”. 

2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 

3.     Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia 
(oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych 
zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty. 
  
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) naleŜy dołączyć stosowny 
dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania 
w imieniu Wykonawcy.  
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMA CJA O 

WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

1. Przez cenę ofertową naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  

2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, które 
powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: podatek od 
towarów i usług, podatek akcyzowy jeŜeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ 
towaru podlega obciąŜeniu tymi podatkami, innych opłat i podatków, koszty dostawy do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.    

3. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 

 
UWAGA:  
Cenę ofertową naleŜy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 
 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU O CENY OFERT: 

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie  
 
 Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny UWAGI 

1. Cena  
 

100 Minimalizacja - 

 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium. Oferta, 
która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla 
Zamawiającego. 
 
Kryterium „Cena ”  zostanie obliczone wg wzoru na  minimalizację: 
P1 = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x 100 
 
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych 
warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.   

 
2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:  

a) w toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego; 

b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez Zamawiającego  
o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich 
poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia  
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o dokonaniu ww. czynności. Nie wyraŜenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować 
będzie odrzuceniem oferty; 

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru.  
 
 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO:  

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o 
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas 
przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.), chyba, Ŝe ww. dokument  zostanie złoŜony przez Wykonawcę w 
ofercie.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku 
dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp) tylko do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoŜą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał  
od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu 
zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, chyba, Ŝe zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 

 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, w 
którym zostały określone istotne postanowienia umowy. Do przedstawionych zapisów 
istotnych postanowień umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy 
wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO:  

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. 
ustawy. 

2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana czynność 
lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów 
oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 

 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu naleŜy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w 
imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
 
 
 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część: 
Załącznik nr 1                - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2                - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3, 3a, 3b   - Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy pzp 
Załącznik nr 4                - Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1do SIWZ 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego  

Przedmiot zamówienia 
oferowany przez 
Wykonawcę  

I. Rodzaj:  
Pojazd homologowany wg. kategorii M1G (osobowo-terenowy),  
o nadwoziu zamkniętym, 5-drzwiowy, przeszklony ze wszystkich stron,  
o ilości miejsc 5 – 7, 

 

 
1. Warunki techniczne  
1. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, 
potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym 
wraz z pojazdem 

2. Posiadający zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym 
przed pierwszą rejestracją pojazdu uprzywilejowanego w ruchu 
drogowym - zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U.  nr 
108 poz. 908 z 2005r. z późniejszymi zmianami) 

3. Spełniający wymagania formalne określone w Rozporządzeniu 
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, 
Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów uŜywanych 
do celów specjalnych w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, StraŜy Granicznej, kontroli 
skarbowej, SłuŜby Celnej, SłuŜby Więziennej i StraŜy PoŜarnej (Dz. U. 
Nr 262, poz. 2615), 

 

 
2. Rok produkcji  
2007 lub 2008 

 

 
3. Barwa nadwozia i oznakowanie pojazdu  
1.  Samochód musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego 
wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Szczegółowe parametry 
geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po 
rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych 
wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu. 

2. Samochód” musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”,  
o parametrach określonych w tabeli poniŜej: 

 

Współrzędne punktów naroŜnych Barwa 
materiału 

1 2 3 4 

Wartość  
współczynnika 
luminacji β 

x 0,311 0,303 0,311 0,319 Srebrny 
metalik y 0,321 0,329 0,337 0,329 

0,25 ÷ 0,40 
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3. Materiały uŜyte do wykonania oznakowania muszą spełniać 
wymagania: 

a) Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  
z dnia3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 
drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego  
i białego 2 generacji, 

b) Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika 
nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). 

 
4. Współrzędne trójchromatyczne barwy „białej” i „niebieskiej” 
odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych 
przedstawionych w tabeli poniŜej: 

  

Współrzędne punktów naroŜnych Barwa 
materiału 

1 2 3 4 

Minimalne wartości  
współczynnika 

luminacji β 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 
Biała 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 
0,27 

x 0,078 0,150 0,210 0,137 Niebieska 
y   0,171   0,220   0,160 0,038 

0,01 

 

 
4. Status pojazdu Policji  

Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia  
(Dz.U. z 2003r nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). 

 

 
5. WyposaŜenie pojazdów : 
1) Na dachu pojazdu naleŜy zamontować: 
a) w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłuŜnej osi 
symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą. Lampa nie moŜe 
wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób 
umoŜliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej bez konieczności 
jej demontaŜu. 

b) lampy, o których mowa w pkt. a) muszą posiadać homologację, 
spełniającą wymagania określone w regulaminie 10 EKG ONZ i 65 
EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz.U. nr. 32, poz.262  
z późniejszymi zmianami).  
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2) specjalna lampa ostrzegawcza, o której mowa w pkt. 1)a)  z kloszami 
wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać: 

a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (stroboskopowe lub 
ledowe) umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, 
widoczne z kaŜdej strony pojazdu, 

b) umieszczony z jej przodu i z tyłu podświetlony napis „POLICJA” 
wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny  
z odległości 50 m w warunkach nocnych w kolorze niebieskim 
odblaskowym o tej samej barwie co niebieski pas wyróŜniający, 

c) światło błyskowe barwy czerwonej (stroboskopowe lub ledowe) 
umieszczone między lewym światłem ostrzegawczym barwy 
niebieskiej, a podświetlonym napisem „POLICJA”, spełniające 
wymagania § 9.1.4.1 Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości  
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów specjalnych i pojazdów uŜywanych do celów specjalnych 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
StraŜy Granicznej, kontroli skarbowej, SłuŜby Celnej, SłuŜby 
Więziennej i straŜy poŜarnej. 

 

3) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe 
uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi: 

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia 
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym 
miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed 
pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla 
kaŜdego rodzaju dźwięku,  

b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia 
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym 
miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie moŜe 
przekraczać 80 dB (A), dla kaŜdego rodzaju dźwięku, 

c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający 
dostępu do innych elementów pojazdu, spełniać wymagania dla 
obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. 

Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione  
w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ. 

 

4) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator  
(z wbudowanym mikrofonem) umoŜliwiający sterowanie zespolonym 
urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje: 

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków, 
- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-

lo, Yelp, Wail), 
- sterowania sygnalizacją świetlną, 
- sterowania urządzeniem rozgłaszającym. 
 

 

5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu 
drogowym musi spełniać następujące warunki: 

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą 
jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie 
moŜe być moŜliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez 
równoczesnej sygnalizacji świetlnej), 

b) włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za 
sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze 
niebieskim (nie moŜe być moŜliwości włączenia samej sygnalizacji 
świetlnej koloru czerwonego), 

c) musi istnieć moŜliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez 
sygnalizacji dźwiękowej), 

d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być 
sygnalizowane lampką kontrolną, 
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e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję 
dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie 
powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona 
wcześniej włączona, 

f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być moŜliwe równieŜ przy wyjętym 
kluczyku ze stacyjki pojazdu, 

g) podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji 
uprzywilejowania musi być włączane wraz ze światłami pojazdu. 

 

 

 
6. Warunki serwisowe  
Okresowa obsługa techniczna nie częściej, niŜ co 15 tys. km 

 

 
7. Kompletacja  
Wszystkie pojazdy jednakowo skompletowane i wyposaŜone w elementy 
pochodzące od tych samych producentów 

 

 
II Silnik  
 
1. Rodzaj 4-suwowy, wysokopręŜny  
2. Moc Co najmniej 90 kW  
3. ZuŜycie paliwa Nie większe niŜ 12 l / 100 km  

- średnie wagowe wg. Świadectwa 

 homologacji pojazdu 

 

 
III. Układy 
 
1. Napędowy 1. 4 x 4 lub 4 x 2 z moŜliwością  

przełączenia 4 x 4. 
2. Mechanizm róŜnicowy z blokadą lub 
urządzenie o podobnym działaniu.  

3. Reduktor. 
4. Sterowanie ww. mechanizmami z miejsca 
     kierowcy. 

 

2. Hamulcowy Z systemem ABS  
3. Kierowniczy Ze wspomaganiem  
 
IV Parametry techniczno – funkcjonalne  
 
1. Długość całkowita Nie więcej niŜ  5000 mm  
2. Wysokość Nie więcej niŜ  2200 mm 

(nie obejmuje urządzeń montowanych 
dodatkowo powyŜej płaszczyzny dachu 
pojazdu) 

 

3. Rozstaw osi Nie więcej niŜ 3000 mm  
4. Prześwit między osiami Nie mniejszy niŜ 200 mm  
5. Kąt natarcia Nie mniejszy niŜ 25 º  
6. Kąt zejścia Nie mniejszy niŜ 20 º  
7. Kąt przechyłu Nie mniejszy niŜ 30 º  
8. Kąt rampowy Nie mniejszy niŜ 20 º  
9. Głębokość brodzenia Nie mniejsza niŜ 500 mm  
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V Nadwozie  
 
 
1. Drzwi boczne  
a. Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, 

  b.  Wszystkie drzwi przeszklone, 

 

 
2. Drzwi tylne  
Przeszklone 

 

 
3. Siedzenia  
Miękkie, wykonane z materiału odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia 
mechaniczne, nienasiąkliwego, łatwe do utrzymania w czystości, koloru 
ciemnego. Siedzenia muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby 
zajmowanie miejsca nie wymagało odchylania/składania innego fotela. 

 

 
4. Wykładzina podłogowa 
Antypoślizgowa z materiału twardego, odpornego na zabrudzenia  
i uszkodzenia mechaniczne, nienasiąkliwa, przystosowana do zmywania 
wodą 

 

 
VI WyposaŜenie dodatkowe 
 

 

 
1. Klimatyzacja  
Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu 

 

 
2. Ogrzewanie dodatkowe  
Postojowe, niezaleŜne z nagrzewnicą w tylnej części pojazdu 

 

 
3. Ogumienie  
Z bieŜnikiem do jazdy w terenie typu M+S na tarczach stalowych 

 

 
4. Koło zapasowe 
Pełnowymiarowe na tarczy stalowej wraz z pokrowcem 

 

 
5. Światła przeciwmgłowe 
Dodatkowo z przodu pojazdu 

 

 
6. Przednie i tylne lampy  
Klosze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. siatką, 
relingami lub podobnymi) 

 

 
7. Zabezpieczenie antykradzieŜowe elektroniczne 
Co najmniej jedno 

 

 
8. Dywaniki gumowe  
Komplet (przód, tył, przestrzeń bagaŜowa) 

 

 
9. Szyby drzwi przednich i lusterka zewnętrzne 
Sterowane elektrycznie 

 

 
10. Zamykanie i otwieranie drzwi  
Centralny zamek z pilota 
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11. Apteczka  
Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej: 
- rękawice lateksowe      - 3 pary, 
- nóŜ lub noŜyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań -1 sztuka, 
- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm       - 1 opakowanie (100 sztuk), 
- bandaŜe dziane 2 m x 10 cm    - 5 sztuk, 
- bandaŜe elastyczne 3 m x 10 cm                                    - 2 sztuki, 
- woda utleniona (100 ml)      - 1 flakon, 
- folia termoizolacyjna     - 1 sztuka, 
- opatrunki hydroŜelowe     - 3 sztuki, 
- rurka ustno-gardłowa     - 1 sztuka, 
- preparat dezynfekcyjny     - 1 sztuka. 

 

 
12. Linka holownicza  
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposaŜenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami), 

 

 
13. Trójkąt ostrzegawczy 
posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ, 

 

 
14. Szperacz  
Zasilany z gniazda zapalniczki 

 

 
15.Gniazda zapalniczki  
a) gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na połaŜenie 
włącznika zapłonu o prądzie obciąŜenia min. 10 A. 
b) dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej 
stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu 
na połoŜenie włącznika zapłonu o prądzie obciąŜenia min. 10 A kaŜde. 
Gniazda zapalniczek (oryginalnych i dodatkowych) muszą umoŜliwić 

włączenie szperacza. 

 

 
16. Instalacja łączności radiowej 
1) Pojazd musi być przystosowany w zaleŜności od potrzeb 

Zamawiającego (we wskazanym przez niego miejscu) do montaŜu: 
a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o 

wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 
mm, masa 1,7 kg. 

b) radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o 
wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 
mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu 
noszonego na to pasmo. 

c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego 
GSM/WCDMA, 

d) zestawu mobilnego terminala transmisji danych. Gabaryty jednego 
z największych monitorów LCD stosowanych w MTP: szerokość 
252 mm, wysokość 215 mm, grubość 27,0/43,0 mm masa 1,3 kg 

2) Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal 
do transmisji danych montowane będą przez Zamawiającego. 

3) Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 
301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5. 

4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca 
instalacji radiotelefonów z pozycji a i b pkt.1 w przedziale I pojazdu 
(środkowa część konsoli i schowek po stronie dysponenta). 
Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montaŜu przez Zamawiającego 
nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. 
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5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania (w dokumentacji 
instrukcji instalacji – punkt 17) wzmocnionych miejsc (punktów 
kotwiczenia) w przedziale I po stronie dysponenta przewidzianych do 
montaŜu monitora i klawiatury terminala transmisji danych 
z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasaŜera 
(miejsce nie zasłaniające poduszki powietrznej). 

6) Wykonawca musi wyposaŜyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 
10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, 
pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia 
zasilania łączności radiowej. 

7) Wykonawca musi wyposaŜyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 
10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, 
pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia 
zasilania łączności radiowej. 

8) Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód 
zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A 
umieszczonym jak najbliŜej źródła zasilania (do 40 cm od 
akumulatora), który wytrzyma obciąŜenie prądowe minimum 25 A 
(300W). 

9) Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić wzdłuŜ 
dolnego prawego progu, pod wykładziną podłogową przewód 
zasilający (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 6) 
do przedziału III (przestrzeń bagaŜowa) z rezerwą 1,5 m. (w celu 
ewentualnego podłączenia zasilania dla rozłącznych urządzeń 
łączności radiowych). Przewód musi być odpowiednio oznakowany i 
opisany na końcach. 

10) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montaŜu na jego 
dachu do czterech anten dostarczonych i zainstalowanych przez 
Wykonawcę: 
a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, 

mocy ≥30 W  
b) szerokopasmowej na 380÷470 MHz, mocy ≥20 W z zyskiem ≥ 3 

dB, 
c) samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA na 

pasmo 900 ÷2400 MHz, 
d) samochodowej GPS. 
Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy 
 -35ºC ÷ +80ºC. 
Konstrukcja ww. anten ma umoŜliwiać mycie pojazdu  
w automatycznej myjni - zgodnie z wymogami myjni. 
Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę jednej anteny 
zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pozycjach c, d. 
Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne  
z parametrami anten podanymi w pozycjach c, d. 
Anteny z pozycji c, d mogą być uŜywane przez Mobilne Terminale 
Policyjne. 

11) Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłuŜnej osi symetrii 
pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. 

12) Przewody antenowe muszą być o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω  
i zakresie temperatury pracy −35ºC ÷ +80ºC. NaleŜy je przeprowadzić 
pod podsufitką do prawego słupka nadwozia przedziału III (do 
przestrzeni bagaŜowej), następnie tym słupkiem w dół w pobliŜe 
tylnych oparć foteli z zapasem o długości 1 m (w celu ewentualnego 
podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Następnie 
ww. przewody antenowe będą poprowadzone wzdłuŜ progu pod 
wykładziną podłogową do przedziału I w pobliŜe środkowej części 
konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, 
odpowiednio oznakowane i opisane. 
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13) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im 

właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną 
charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji 
musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych 
generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne 
pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 
MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej 
GSM/WCDMA 900 ÷ 2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS. 

14) KaŜde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące 
środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie 
kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze 
szczególnym uwzględnieniem podanych w punkcie 12 częstotliwości. 

15) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania 
urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń 
elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie moŜe powodować 
zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami 
kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. 

16) Fabryczne wyposaŜenie pojazdu oraz urządzenia wyposaŜenia 
sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch 
drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której 
mowa powyŜej. 

17) Wykonawca do kaŜdego samochodu dostarczy instrukcję instalacji zgodną 
z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, 
schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami 
instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem 
prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a takŜe miejscem  
i sposobem podłączenia zasilania. 

18) Wszystkie materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności 
radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.  

 

 
17. Hak holowniczy  
Hak holowniczy kulowy (cięŜar przyczepy holowanej min. 1500 kg) 

 

 
18. Wyciągarka 
Elektryczna, zamocowana z przodu pojazdu o sile uciągu ≥ masie własnej 
pojazdu wraz z pokrowcem  

 

 
19. Stopień pośredni 
Przy kaŜdych drzwiach, ułatwiający wsiadanie/wysiadanie z pojazdu 

 

 
20. Osłony podzespołów naraŜonych na uszkodzenia podczas jazdy  
w terenie  
1. Silnika,  
2. Elementów układu kierowniczego 

 

 
21. Fartuchy przeciwbłotne  
Na wszystkie koła 

 

 
22. Łańcuchy przeciwśnieŜne 
Komplet (4 szt), do samochodów terenowych ( łańcuch o siatce rombowej, 
ogniwa z drutu o przekroju czworokątnym). 

 

 
23. NóŜ do cięcia pasów bezpieczeństwa 
2 szt. mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta pojazdu 
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VII Inne  
 
1. Konsultacje techniczne (na prośbę Zamawiającego) 
Dotyczące montaŜu w pojazdach wyposaŜenia specjalistycznego w okresie 
gwarancji. Bezpłatne. 

 

 
 
 UWAGA !!  

 
1. Potwierdzenie zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia  

z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez 
wpisanie w kolumnie „Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę” sformułowań 
np.: „tak”, „spełnia” bądź przepisanie opisu wymaganego przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru 
Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się 
sposobu potwierdzenia opisu w ust. 1. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

.............................................. 
pieczęć wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. 
samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”  – sprawa nr 
272/Cmt/07/EMi   
 
1. Pełna nazwa  wykonawcy, 

........................................................................................................................................ 

2. Adres, nr telefonu, nr faksu .............................................................................................. 

3. Imiona, nazwiska osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy 

........................................................................................................................................ 

 

4. Dostawę 2 szt. pojazdów osobowo -terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej ”  

marki ……………, typ …………, producenta …………………. spełniających wymagania 

zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ,  oferujemy w cenie (cena łączna za 2 szt.) : 

 ………………………………brutto PLN, w tym VAT w wysokości …..…..% 

 Cena brutto słownie :.............................................................................................................. 

(Ceny naleŜy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.) 

 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 15.02.2008 r. 

6. Na oferowane pojazdy udzielimy gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów na okres: 
a) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne  ............ miesięcy, 

(min. 36 miesięcy) 
b) na powłokę lakierniczą........... miesięcy (min. 36 miesięcy) 
c) na perforację elementów nadwozia .............. miesiące (min. 72 miesiące) 
d) na oznakowanie pojazdu (dotyczy folii odblaskowej) ………miesięcy (min. 60 

miesięcy  
e) gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji 

dźwiękowej i świetlnej) ................ miesięcy (min. 36 miesięcy) 
7. Akceptujemy termin płatności wynoszący do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 
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8. Oświadczamy, Ŝe: 

a) Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz, Ŝe zamówienie 
będzie zrealizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) dostarczane w ramach realizacji umowy pojazdy odpowiadają przeznaczeniu  
i uŜytkowi wynikającemu ze specyfikacji, są fabrycznie nowe, wolne od wad  
i wyprodukowane w roku, w którym nastąpi dostawa.  

c) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
d) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 
e) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 4 projekt umowy w sprawie zamówienia 

publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy na wyŜej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

f) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach. 
 
9. Oświadczamy, Ŝe następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy 

(om):....................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
10. Oświadczamy, Ŝe informacje zawarte na stronach oferty od nr ........... do nr ............... 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. 
 
 
 
 
 
 
............................., dnia ...................2007r.  ..................................................................................................................... 

Miejscowość     Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
.............................................. 
pieczęć wykonawcy 

 
 

Oświadczenie 
 

złoŜone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9 ustawy  z dnia 29 stycznia  
2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163  
z późn. zm.) 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. 
samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”  – sprawa nr 
272/Cmt/07/EMi   
 
1. Nazwa  wykonawcy: ................................................................................. 
 
 
2. Adres  wykonawcy : ................................................................................. 
 
 
Oświadczam, Ŝe: 
 
1)   posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 
 
 
 
 
............................., dnia ...................2007r.  ..................................................................................................................... 

Miejscowość     Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 
 

 
.............................................. 
pieczęć wykonawcy 

 
 

Oświadczenie 
 

złoŜone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9 ustawy  z dnia 29 stycznia  
2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163  
z późn. zm.) 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. 
samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”  – sprawa nr 
272/Cmt/07/EMi   
 
1. Nazwa  wykonawcy: ................................................................................. 
 
 
2. Adres  wykonawcy : ................................................................................. 
 
 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
 

 
  wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia 

w ich imieniu 
 

 

 

 
............................., dnia ...................2007r.  ..................................................................................................................... 

Miejscowość     Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 
 

 
.............................................. 
pieczęć wykonawcy 

 
 

Oświadczenie 
 

złoŜone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9 ustawy  z dnia 29 stycznia  
2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163  
z późn. zm.) 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. 
samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”  – sprawa nr 
272/Cmt/07/EMi   
 
1. Nazwa  wykonawcy: ................................................................................. 
 
 
2. Adres  wykonawcy : ................................................................................. 
 
 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 

 

 

 
 wypełnia oddzielnie kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia 
 
 

 

 

 
............................., dnia ...................2007r.  ..................................................................................................................... 

Miejscowość     Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ,  
 spr. nr 272/Cmt/07/EMi  

Umowa nr ............  
 
Zawarta w Warszawie dnia ................................ pomiędzy: 

…………………………………….. z siedzibą w ………………, ul. …………………………,  
zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu którego działają: 
 
…………………………………….                - ……………………………………… 
 
a firmą  
………………….. z siedzibą w (…-……) …………., ul. ………………, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w …………. ………… 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr ………………........................, 
NIP .................................., REGON ………………………, 
zwaną w treści umowy Wykonawcą w imieniu którego działają: 
 
....................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy  
nr ……………………, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 2 szt. fabrycznie 
nowych pojazdów osobowo terenowych w policyjnej wersji oznakowanej marki 
………….. typ ………… spełniających wymagania taktyczno - techniczne określone  
w Załączniku nr 1.  

2. Pojazdy dostarczone w trakcie trwania umowy będą wyprodukowane w roku, w którym 
następuje dostawa. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojazdach lub przedmiocie 
umowy, bez bliŜszego oznaczenia naleŜy przez to rozumieć pojazdy określone w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe pojazdy:  
1)  spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. 2003 Nr 32 poz. 262). 

2) posiadają homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Dz. U. 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. 
zm. 

3) spełniają wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministrów Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości  
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych  
i pojazdów uŜywanych do celów specjalnych w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, StraŜy Granicznej, kontroli skarbowej, SłuŜby 
Celnej, SłuŜby Więziennej i straŜy poŜarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615), 

4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181), 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123). 
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§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto 
………….. zł. (słownie złotych: ………………………………………………………………..) 
co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie kwotę brutto …………………… zł. (słownie 
złotych: ……………………………………………………………).  

2. Wartość przedmiotu umowy brutto ( z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty 
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. Podana cena oferty, obejmuje 
wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku 
akcyzowego, jeŜeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ towaru podlega 
obciąŜeniu tymi podatkami, innych opłat i podatków, dostawę przedmiotu umowy do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Zamawiający opłaci naleŜność za odebrane pojazdy na podstawie Faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę na kaŜdy pojazd oddzielnie. 

4. Wykonawca wystawi Fakturę VAT w terminie trzech dni od daty podpisania protokołu,  
o którym mowa w § 3 ust. 13 wskazując jako płatnika: Komenda Główna Policji 02-624 
Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497. 

5. Zamawiający opłaci naleŜną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za termin 
zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania w wersji graficznej projektu oznakowania 
pojazdu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy. Projekt 
podlega akceptacji przez Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

2. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu oznakowania pojazdu, o którym 
mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pierwszy pojazd celem 
zatwierdzenia wzoru oznakowania i rozmieszczenia wszelkich elementów montowanych 
dodatkowo w pojeździe bazowym, dostarczając jednocześnie Zamawiającemu pełną 
dokumentację (w szczególności szkice i schematy) w przedmiotowej kwestii. 

3. O przygotowaniu do zatwierdzenia pojazdu w policyjnej wersji oznakowanej, o której 
mowa w ust. 2, Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem na numer 022 60 118 46, 
z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych podając 
przynajmniej numer niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd 
do miejsca oględzin (Warszawa ul. Iwicka 14) do godz. 10.00 w uzgodnionym  
z Zamawiającym dniu. Wszelkie ryzyka oraz koszty ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru wzoru, co stanowić będzie podstawę do 
realizacji dostaw przez Wykonawcę pojazdów. 

5. Wykonawca dostarczy pojazd wykonany zgodnie z zatwierdzonym wzorem  
i wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1, a w szczególności: 
1) w zakresie spełnienia warunków technicznych dotyczących samochodów uŜywanych 

do celów specjalnych , 
2) spełnienia warunków dotyczących bezpieczeństwa pracy i uŜytkowania oraz ochrony 

Ŝycia, zdrowia i środowiska. 
6. Miejsce odbioru / dostawy pojazdów: Wydział Obsługi Transportowej Komendy Głównej 

Policji BLP KGP Warszawa ul. Iwicka 14. 
7. O terminie odbioru / dostawy pojazdów Wykonawca powiadomi Zamawiającego, tj. Biuro 

Logistyki Policji KGP, faxem na numer (022) 60-118-46, z 5 dniowym wyprzedzeniem 
podając, co najmniej numer niniejszej umowy, planowaną datę dostawy. 

8. Data dostawy musi być wyznaczona w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek – 
piątek) w godzinach 9.00 – 12.00. 

9. Przygotowane do odbioru pojazdy będą miały wykonany przez Wykonawcę i na jego 
koszt  przegląd zerowy, co będzie odnotowane w ksiąŜce gwarancyjnej obejmującej 
takŜe aneks do fabrycznej instrukcji obsługi w zakresie dokonanych prac adaptacyjnych, 
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obejmujący obsługę i konserwację oraz sposób posługiwania się wyposaŜeniem 
dodatkowym i specjalnym pojazdu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

10. Przygotowane do odbioru pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania taktyczno-
techniczne określone w Załączniku nr 1, zatwierdzonym wzorem pojazdu oraz 
charakteryzować się właściwościami określonymi przez Wykonawcę, ujętymi  
w instrukcji obsługi pojazdu. 

11. Odbioru realizacji przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 
5 dni od otrzymania zawiadomienia w terminie uzgodnionym przez Strony. 

12. Do kaŜdego wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim: 
1) ksiąŜkę gwarancyjną, 
2) wykaz wyposaŜenia dodatkowego, 
3) instrukcję obsługi, 
4) kartę pojazdu, 
5) ksiąŜkę przeglądów serwisowych, 
6) dokumentacje techniczną, 
7) wyciąg ze świadectwa homologacji, 

13. Odbiór uwaŜany będzie za dokonany po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności 
dostarczonych pojazdów:  
1) z opisem zawartym w instrukcji obsługi  
2) z wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 1, zatwierdzonym wzorem pojazdu oraz 

spełnieniu pozostałych zapisów umowy. 
Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru jakościowym/ilościowym wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy podpisanym przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

14. UpowaŜnienie do odbioru pojazdów uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do 
składania oświadczeń, co do ich jakości i kompletności.  

15. Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego, podczas odbioru przedmiotu 
umowy, Ŝe nie spełnia on wymogów zawartych w ust. 13 spowoduje odstąpienie od 
jego odbioru. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spełnieniu wymogów 
zawartych w ust. 13. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi 
Wykonawca. 

16. Dostawa pojazdów nastąpi w terminie do 15.02.2008 r. 
 

§ 4  
 

1. Wykonawca zapewnia, iŜ pojazdy będą wolne od wad oraz będą spełniać warunki, o 
których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych 
wydanych na  jej podstawie. 

2. Pojazdy są objęte gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres: 
1) Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne ….  miesięcy, 
2) Gwarancja na powłokę lakierniczą ………. miesięcy, 
3) Gwarancja na perforację elementów nadwozia ………. miesiące, 
4) Gwarancja na oznakowanie pojazdu ………. miesięcy (dotyczy folii odblaskowej), 
5) Gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji 

dźwiękowej i świetlnej błyskowej)  …. miesięcy. 
 licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 
3. Warunki gwarancji, o których mowa w ust. 2 będą odnotowane w ksiąŜce gwarancyjnej 

kaŜdego pojazdu.  
4. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montaŜu 

wyposaŜenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień 
wynikających z fabrycznej gwarancji. 

5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełniania 
materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień 
wynikających z fabrycznej gwarancji 
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6. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji. 

7. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia zwrotu 
samochodu po naprawie.  

8. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji 
biegnie dla nich na nowo.  

9. Wykonawca zapewnia moŜliwość świadczenia usług obsługowych i serwisowych oraz 
napraw gwarancyjnych, w, co najmniej w jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie 
kaŜdego województwa. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie 
moŜliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montaŜu w pojeździe: 

1) instalacji antenowych, 
2) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, 
3) urządzeń do pomiaru paliwa, 
4) innego sprzętu słuŜbowego. 
Wykonanie montaŜu zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy nie powoduje utraty ani 
ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.  

 
§ 5  

 
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% ceny brutto za pojazd nie wydany w 

terminie ustalonym w § 3 ust. 16 umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli 
zwłoka trwała nie dłuŜej niŜ 20 dni oraz 0,2% za kaŜdy dzień następny - w sumie nie 
więcej jednak niŜ 10 % ceny brutto tego pojazdu. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,1% ceny brutto za pojazd nie odebrany  
w ustalonym terminie za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłuŜej 
niŜ 20 dni i 0,2% za kaŜdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niŜ 10 % ceny 
brutto tego pojazdu. 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% ceny brutto za samochód nie wydany  
w terminie naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 4, ust. 6, za kaŜdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłuŜej niŜ 20 dni oraz 0,2% za kaŜdy dzień 
następny - w sumie nie więcej jednak niŜ 10 % ceny brutto tego samochodu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto umowy, określonej w §2 ust.1, 
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust.1, 
gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający. 

4. Zapłata kar określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej. 

5. Zamawiający moŜe potrącać zastrzeŜone kary pienięŜne przy opłacaniu faktur za 
realizację przedmiotu umowy.  

6. NiezaleŜnie od kar wymienionych w ust. 1, 2 i 3 stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeŜeli poniesiona szkoda 
przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar. 

 
§ 6  

 
1. Wykonawca oświadcza, iŜ zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-
techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 
trzecich.  
W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie 
Wykonawca. 
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2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie moŜe dokonać cesji na osoby trzecie 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody 
obu stron pod rygorem niewaŜności. 

4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, w szczególności,  
postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu: 
1) w trybie uzgodnień przedstawicieli stron, 
2) przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów 

prawa polskiego. 
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 - Wymagania taktyczno-techniczne dla samochodu osobowego 

       terenowego oznakowanego. 
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru jakościowy/ilościowy. 

7. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału  
z przeznaczeniem: 

a) dla Zamawiającego -  3 egzemplarze, 
b) dla Wykonawcy -  1 egzemplarz. 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:  

 

..........................................    ................................................ 

 
 

.........................................    ................................................. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …… 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

JAKOŚCIOWY / ILOŚCIOWY * 
Miejsce dokonania odbioru: 

......................................................................................................... 

Data dokonania odbioru: 

.............................................................................................................. 

Ze strony 
Wykonawcy:................................................................................................................. 
     ( nazwa adres, imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
........................................................................................................... 
      (nazwa i adres) 
Komisja w składzie:  
1......................................................... 

2......................................................... 

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ....................... z dnia.....................jest: 

Lp 
Nazwa przedmiotu 

dostawy 
Ilość 

jedn. miary 
Nr VIN  Wartość uwagi 

      
      
 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 
• TAK * 
• NIE * - zastrzeŜenia ............................................................................................................ 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie: 
• Zgodne * 
• Niezgodne * - zastrzeŜenia ............................................................................................... 
Świadczenia dodatkowe ( jeśli były przewidziane w umowie): 
• Wykonane zgodnie z umową * 
• Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeŜenia ........................................................... 
Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane): 
 
............................................................................................................................................... 
Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny * 
• Negatywny * - zastrzeŜenia ............................................................................................. 
Podpisy:   

1....................................................            

2....................................................                             

( członkowie komisji Zamawiającego)                               (przedstawiciel Wykonawcy) 
 
* niewłaściwe skreślić 


