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Komenda Główna Policji, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników techniki 
kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Laboratoriów 
Kryminalistycznych KWP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego  KGP w ramach 
zamówienia scentralizowanego”, numer postępowania 105/Cut/08/AS”, 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 (tj. - Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655), 
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.), jeśli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim 
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  
4. Zamówienie objęte jest postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych (Goverment Procurement Agreement – GPA) zawartego w ramach Światowej 
Organizacji Handlu (World Trade Organisation – WTO). 

 
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.0-22-60-120-44,  
fax 0-22-60-118-57, 
strona internetowa: www.policja.pl 
 
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. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników techniki kryminalistycznej, 
niezbędnych do prowadzenia badań w Laboratoriach Kryminalistycznych KWP oraz 
Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym  KGP w ramach zamówienia 
scentralizowanego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 
do niniejszej SIWZ. 
2. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone odczynniki techniki kryminalistycznej na 
warunkach określonych w załączniku nr 6 do Niniejszej SIWZ oraz w § 4 projektu umowy, 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
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3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 
CPV: 24.49.65.00. 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na przedmiot 
zamówienia określony w poszczególnych zadaniach. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
7. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert 
równowaŜnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony  
przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego 
było przedstawienie ,,typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z 
tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równowaŜnego, które  
zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz 
funkcjonalne.  
8. Oferowane odczynniki, z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie,  muszą  
być oryginalnymi, katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi  
i spełniającymi wszystkie wymagania  Zamawiającego określone w załączniku  
nr 4 do SIWZ, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. Parametry liczbowe muszą 
być wyraŜone w jednostkach porównywalnych. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników w opakowaniach  
o mniejszej zawartości danego towaru w opakowaniu, ale tylko wówczas,  
gdy bez naruszenia oryginalnych opakowań fabrycznych, łączna ilość towarów (wyraŜona 
wagowo, objętościowo lub w liczbie sztuk) będzie toŜsama z wymaganą przez 
Zamawiającego oraz będzie zgodna z rozdzielnikiem dostaw do odbiorców końcowych 
określonych w załączniku nr 5. 
9.  Wykonawca proponując produkty równowaŜne z opisywanym przez Zamawiającego, 
zobowiązany jest wykazać, Ŝe oferowane przez niego towary spełniają wymagania 
określone w SIWZ. 
10.   Ilekroć w dalszych postanowieniach SIWZ, mowa jest o towarze lub odczynnikach bez 
bliŜszego oznaczenia naleŜy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wyszczególniony w 
załączniku nr 4. 
 
V. TERMIN WYKONANIA i ZASADY ODBIORU ZAMÓWIENIA 

 
1.     Zgodnie z § 3 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 
 
- w zadaniu nr I – w dwóch partiach, w terminach uz godnionych z bezpo średnimi 
odbiorcami (z uwagi na specyfik ę przedmiotu zamówienia), z uwzgl ędnieniem 
nieprzekraczalnego terminu zako ńczenia dostaw do 15 grudnia 2008 roku;  
- w zadaniu nr II -  w ci ągu 6 tygodni licz ąc od dnia podpisania umowy. 

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt, iŜ zamówienie jest prowadzone  
w ramach zamówienia wspólnego Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia 
terminów dostaw poszczególnych partii towarów z bezpośrednimi odbiorcami tych towarów.  

Wykaz bezpośrednich odbiorców wraz z danymi kontaktowymi zostanie przekazany 
poszczególnym Wykonawcom, na etapie podpisywania umowy.  

2. Zasady odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do 
niniejszej SIWZ oraz w §  3 projektu umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

 
1. O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie  
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art. 24 ustawy Pzp  
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy Pzp oświadczenia  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą 
dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, 
o których mowa w rozdziale VII SIWZ. 
2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  
na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. 
2.3. JeŜeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub 
z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, Ŝe zostały spełnione warunki 
określone w ust. 1, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 
 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
Zgodnie z 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 musi złoŜyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 
1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (o treści zgodnej ze 
wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - w przypadku Wykonawców 
samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej ze wzorami 
określonymi w załącznikach nr 1a i 1b – 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(y)e nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  
lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie  
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
– wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
 

Ponadto Wykonawca wraz z ofert ą musi zło Ŝyć: 

6. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór formularza określony został  
w  załączniku nr 2 do SIWZ,  
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7. Opis oferowanego towaru w formie tabelarycznej, z podaniem jego pozycji 
ewidencyjnej w SIWZ, jego nazwy, producenta, numeru katalogowego oraz dokładnej 
charakterystyki towaru, odnosząc się do kaŜdego zapisu wymagań określonych przez 
Zamawiającego w załączniku 4 do SIWZ. Opis powinien być załączony do formularza 
ofertowego. Parametry liczbowe materiałów równowaŜnych muszą być przedstawione w 
jednostkach porównywalnych. 

8. Katalogi (lub inne materiały informacyjnie, ewentualnie oświadczenie) producenta 
lub oficjalnego dystrybutora, w polskiej wersji językowej, zawierające wszystkie niezbędne 
informacje, potwierdzające zgodność oferowanych odczynników z opisem 
Zamawiającego zawartym w załączniku nr 4 – tylko w przypadku zaoferowania przez 
Wykonawcę produktów równowaŜnych. Dopuszcza się angielską wersję językową pod 
warunkiem, Ŝe strony dotyczące oferowanych materiałów zostaną przetłumaczone na 
język polski i tłumaczenie będzie poświadczone „za zgodność z oryginałem „ przez 
Wykonawcę. 

 
UWAGA:  
Wykonawca maj ący siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcze śniej ni Ŝ 
6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert , 
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcze śniej ni Ŝ 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert , 
− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie 
wcześniej ni Ŝ 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert.  
2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp - 
wystawione nie wcze śniej ni Ŝ 6 miesi ęcy 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 
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 poszczególnych 
rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszej tabeli. 
 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 osobę(y) nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 



6 
Sprawa nr 105/Cut/08/AS – dostawa odczynników techniki kryminalistycznej do badań DNA. 

− 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. 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.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania  
się z Wykonawcami są: 

− w sprawach formalnych   – Andrzej Szeląg   tel.(022)   601 30 93 
– Rafał Jankowicz tel.(022)   601 16 70 

2. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15  
(z wyłączeniem świąt państwowych).  
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane  
z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale  
II niniejszej SIWZ. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert 
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ. 
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
1. Przystępując do przetargu, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 
− w zadaniu nr 1 – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 
− w zadaniu nr 2 –   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

Wadium, moŜe być wniesione łącznie dla kilku zadań lub kaŜdego osobno. Kwotę 
wnoszonego wadium naleŜy podać w rozbiciu na poszczególne zadania. 

2. Forma wnoszenia wadium.  
Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niŜej 
rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopi ę dokumentu potwierdzaj ącego 
dokonanie powy Ŝszej operacji Wykonawca musi doł ączyć do oferty): 
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Komenda Główna Policji 

Bank Zachodni WBK S.A. VIII O/Warszawa  
80 1090 1870 0000 0005 0400 0004 

dot. „przetargu nr 105/Cut/08/AS” 

4. Wadium musi być złoŜone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pienięŜnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości musi być wystawione na Komendę 
Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa i złoŜone w formie oryginału w 
Biurze Finansów Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa pok. 
517 (w dni robocze w godz. 10.30-14.00). Nie naleŜy załączać oryginału dokumentu 
wadialnego do oferty. 

6. Gwarancja, o której mowa w pkt. 5, musi być podpisana przez przedstawiciela 
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację, np. 
złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści 
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy Pzp na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą. 

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złoŜonej oferty wadium w wymaganej formie 
zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, a jego 
oferta będzie odrzucona (art. 24 ust. 4). 

8. Zasady zwrotu i utraty wadium. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeŜeli zostaną spełnione warunki 
określone w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Wykonawca złoŜy ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

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

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) 
upowaŜnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 

4. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 
innego Wykonawcy(ów).  

5. 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  
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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 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp) oraz pkt 
2, 3, 4, 5, 

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, ich łączny 
potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a takŜe  
ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez 
złoŜenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 
2, 3 ustawy Pzp) oraz pkt 6 i 7, 

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 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.  

6. Zamawiający zaleca, by kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami  
do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była 
zestawiona w sposób uniemoŜliwiający jej samoistne rozkompletowanie  
oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być czytelnie podpisane przez osobę(y) upowaŜnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

8. 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.  

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

10. 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. 

11. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego  
w zakresie nazw własnych odczynników, nazw producentów, danych adresowych, nazw     i 
urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP. 
 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert:  
1. Ofertę pisemn ą wraz ze wszystkimi wymaganymi o świadczeniami  

i dokumentami, naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert. 
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2.  Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób: 
 

Wydział Zamówie ń Publicznych Biura Finansów KGP 
02-542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38 

Oferta do przetargu nr 105/Cut/08/AS 
nie otwiera ć przed godz. 11:00 dnia 26.08.2008 r. 

3. Ofertę pisemną naleŜy złoŜyć do dnia 26 sierpnia 2008 r. do godz. 10.00 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). 

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

5. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

Miejsce i tryb otwarcia ofert:  

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 26 sierpnia 2008 r. o godz. 11.00  

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

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące: 
− nazw firm oraz adresów wykonawców, 
− cen ofert, 
− terminów wykonania zamówienia, 
− okresu gwarancji, 
− warunków płatności. 

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 
INFORMACJA 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, 
a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty związane z dostawą 
przedmiotu zamówienia określone w  projekcie umowy (załącznik nr 3 do niniejszej 
SIWZ), koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku 
Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej równieŜ opłaty celne 
na warunkach DDP miejsca dostawy. 

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 

OCENY OFERT: 
 

1. Zamawiający dokona oceny według poniŜszych kryteriów jedynie tych ofert, które będą 
spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszej SIWZ. 
 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 Lp. Nazwa kryterium Waga w % Sposób oceny 

1. Cena brutto (C) 100 minimalizacja 
    

 
Ofertą najkorzystniejszą dla kaŜdego zadania przedmiotu zamówienia będzie oferta  
z najniŜszą ceną brutto. 
 
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 o dokonaniu ww. czynności. Nie wyraŜenie zgody w wyznaczonym 
terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty; 
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c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp i SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru. 

 
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 
 

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91c ustawy Pzp.  

 
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 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.).  

4. Przed zawarciem 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. 

6. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ma obowiązek 
przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni od momentu rozstrzygnięcia postępowania,  
w formie pisemnej ceny jednostkowe (netto/brutto) oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO 
WYKONANIA UMOWY: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na warunkach określonych  
w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
1. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa 
się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł 
zapoznać sie z jego treścią. 

2. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia SIWZ  
na stronie internetowej 

3. W przypadku protestów dotyczących treści ogłoszenia 14 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

4. W postępowaniu przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protest lub upływu 
terminu do rozstrzygnięcia 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: 
Załącznik nr 1, 1a, 1b – Oświadczenie o spełnianiu wymogów �art. 22 i 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 – Projekt umowy, 
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 5 – Rozdzielnik odczynników  wraz z danymi adresowymi odbiorców. 
Załącznik nr 6 – Wymagania gwarancyjne i zasady odbioru przedmiotu zamówienia.   
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
spr. nr 105/Cut/08/AS 

 
 

 
 

 
 
 

                             
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
dostawę odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych  
do prowadzenia badań DNA  w Laboratoriach Kryminalistycznych KWP i Centralnym 
Laboratorium Kryminalistycznym  KGP w ramach zamówienia scentralizowanego – spr. nr 
105/Cut/08/AS 
 

 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, 
 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

* wypełniaj ą wył ącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegaj ący si ę o udzielenie 
zamówienia  

 

 

................................, dn. .......................    .................................................................                    
                                                                    (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 
 spr. nr 105/Cut/08/AS 

 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
dostawę odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA 
w Laboratoriach Kryminalistycznych KWP i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym  
KGP w ramach zamówienia scentralizowanego – spr. nr 105/Cut/08/AS 
  
 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 ubiegaj ących si ę o udzielenie 
zamówienia w ich imieniu. 

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................     
                                                                               ................................................................. 

                                          
              (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1b do SIWZ 
 spr. nr 105/Cut/08/AS 

 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
dostawę odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA 
w Laboratoriach Kryminalistycznych KWP i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym  
KGP w ramach zamówienia scentralizowanego – spr. nr 105/Cut/08/AS. 
 

 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 ka Ŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie 
zamówienia. 

 

 

 

 

................................., dn. .......................     

                 .................................................................                    
                        (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Spr. Nr 105/Cut/08/AS 
..............................................                       str. 1/2 
 
.................................................... 
 (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
Ja(my), niŜej podpisany(ni)  

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników  
techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA w Laboratoriach 
Kryminalistycznych KWP i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym  KGP w ramach 
zamówienia scentralizowanego – spr. nr 105/Cut/08/AS składam niniejszą ofertę. 
 
Oświadczam(my), Ŝe zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną  
przez Zamawiającego i nie wnoszę(my) do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz Ŝe zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

 
Oferuj ę realizacj ę zamówienia okre ślonego: 
- w zadaniu nr I za  łączną kwot ę brutto ………………………….……….………….. złotych 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..), w tym podatek 
VAT ............... złotych, 
 
- w zadaniu nr II za  łączną kwot ę brutto ………………………….……….………….. złotych 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..), w tym podatek 
VAT ............... złotych, 
 
Akceptuję(my) terminy realizacji zamówienia – zgodnie zapisami Rozdziału V Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
Przyjmuję(my) zasady płatności określone w  § 2 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
 
Udzielam(my) gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi  
w Załączniku nr 6 do SIWZ i  § 4 do projektu umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Spr. Nr 105/Cut/08/AS 
                                  str. 2/2 

 
 
Oświadczam, Ŝe nie będziemy powierzać/będziemy powierzać* wykonanie następującej części 
zamówienia …………………………………………. podwykonawcom.  
 
UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert. 

 
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych  
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
Wadium w kwocie………………………….. zostało wniesione w formie ……………………………. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1)   .............................................................. 
 
2)   .............................................................. 
 
3)   .............................................................. 
 
4)   .............................................................. 
 
5)   .............................................................. 
 
6)   .............................................................. 
 
7)   .............................................................. 
 
 
 
............................., dn. .....................                             

…………………………………………………………………………….. 
               (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
  

 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  
Projekt umowy 

Egz. nr ….. 
 
 
    U M O W A   n r   ......../Cut/08/AS/….. 

Zadanie nr ..... 
  
 

 zawarta w Warszawie w dniu ..................................... 2008 roku       
  

pomiędzy:  
 

Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym      w 
treści  Umowy  „ZAMAWIAJ ĄCYM ”,  reprezentowanym przez: 

 
podinsp. Tomasza KOWALCZYKA –   Dyrektora Biura Logistyki Policji 

 Komendy Głównej Policji 
 

insp. Włodzimierza KALINOWSKIEGO –   Zastępcę Dyrektora Biura Logistyki Policji 
 Komendy Głównej Policji -  

 
a firmą ................................................ z  siedzibą w ............... (...-......) przy ul. ...................... ...., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
................................. w .........................., ................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem .............................................., zwaną w treści Umowy „WYKONAWC Ą”, reprezentowaną 
przez: 

 

............................................ - ........................................................  
 

na podstawie  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego nr sprawy  105/Cut/08/AS/....., w zadaniu nr ......, zgodnie z Decyzją  
nr 951/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zaopatrywania jednostek 
organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi w 2008 roku – realizowanego ze środków budŜetowych 

 

o następującej treści: 
         

§ 1 Przedmiot umowy 

1.  WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY nabywa odczynniki techniki kryminalistycznej, zgodnie 
ze specyfikacją ilościowo-wartościową  określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2.  Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o:  

a) towarze lub przedmiocie umowy bez bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez  to rozumieć odczynniki 
techniki kryminalistycznej, określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy, 

b) bezpośrednim odbiorcy - rozumie się przez to Komendy Wojewódzkie Policji oraz Centralne 
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, wyszczególnione w załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy. 

§ 2 Warunki płatności 

1.  Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1, bez podatku VAT Strony ustalają na kwotę .................... 
PLN (słownie: ................................. złotych ...... groszy). Wartość przedmiotu umowy brutto (z podatkiem 
VAT) Strony ustalają na kwotę ...................... PLN (słownie: .................................. złote ...... groszy). 
Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i 
usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i 
rabatów, skalkulowanych  
z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu bezpośredniego odbiorcy. 

2.  WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 
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Komendę Główną Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762      REGON 012137497 

3.  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza płatności częściowe po zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w całości 
do danej jednostki terenowej Policji (bezpośredniego odbiorcy). 

4.  Płatność za zrealizowanie dostawy przedmiotu umowy, będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY 
przelewem w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez WYKONAWCĘ faktury wraz z kopiami 
protokołów odbioru jakościowo-ilościowego, na rachunek: 

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

Nr konta: ............................................................ 

Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.  

5.  Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy naleŜy dostarczyć na adres:  Wydział ............................. Biura 
Logistyki Policji KGP, ul. Domaniewska 36/38, Warszawa. 

6.  Podstawą wystawienia faktury VAT  za wykonanie przedmiotu umowy będą podpisane przez 
bezpośrednich odbiorców protokoły odbioru jakościowo-ilościowego (wzór stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy) z realizacji dostawy z uwzględnieniem zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu.  

§ 3 Termin i procedura dostawy 

1.  Przedmiot umowy zostanie dostarczony w nowych, bezzwrotnych, oryginalnych i nienaruszonych 
opakowaniach fabrycznych producenta, do kaŜdego bezpośredniego odbiorcy wskazanego  
w załączniku nr 2 do umowy.  

2.  Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez WYKONAWCĘ w dwóch partiach, w terminach 
uzgodnionych z bezpośrednimi odbiorcami, z uwzględnieniem nieprzekraczalnego terminu zakończenia 
dostaw do dnia 15 grudnia 2008 roku /lub/ w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy (w 
zaleŜności od wybranej oferty i zgodnie z zapisami SIWZ).  

3.  O przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru WYKONAWCA powiadomi bezpośredniego odbiorcę z  
24-godzinnym wyprzedzeniem, na numer telefonu/faxu wskazany w załączniku nr 4, podając co najmniej:  

a) numer niniejszej umowy, 

b) asortyment dostarczanego towaru, 

c) planowaną datę dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot umowy. 

4.  Przedstawiciel bezpośredniego odbiorcy (osoba wskazana w załączniku nr 4 do umowy) wskaŜe miejsce 
dostawy na terenie miejscowości wymienionej w załączniku nr 2. 

5.  Odbiór jakościowo-ilościowy  polegał będzie na sprawdzeniu dostarczonego przedmiotu umowy ze 
specyfikację ilościowo-wartościową  stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz na sprawdzeniu terminu 
waŜności dostarczonego towaru.  

6.  Umowa zostanie wykonana po zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy do wszystkich bezpośrednich 
odbiorców, wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. Przy czym za datę wykonania umowy przyjmuje 
się datę podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowo-ilościowego.  

7.  Protokoły odbioru jakościowo-ilościowego zostaną sporządzone przez upowaŜnionych przedstawicieli 
WYKONAWCY oraz bezpośredniego odbiorcy w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
dla WYKONAWCY, jeden dla bezpośredniego odbiorcy i dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

8.  JeŜeli w trakcie odbioru jakościowo-ilościowego zostanie stwierdzone, Ŝe towar jest uszkodzony, 
niekompletny lub niezgodny z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO określonymi w niniejszej umowie, 
powinien zostać niezwłocznie wymieniony lub uzupełniony przez WYKONAWCĘ. 

9.  Przedmiot umowy WYKONAWCA dostarczy w odpowiednich dla poszczególnych odczynników 
warunkach przechowywania (tj. w temperaturze otoczenia, temperaturze lodówki lub w zamroŜeniu). 
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10. Wszystkie odczynniki będące przedmiotem umowy będą dostarczone do bezpośrednich odbiorców wraz z 
aktualnymi kartami charakterystyki sporz ądzonymi w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. nr 215, poz. 1588), 
co będzie istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy, a same karty charakterystyki zostaną  
załączone do protokołu odbioru jakościowo-ilościowego. 

11. Wszystkie odczynniki opatrzone etykietami opisowymi wykonanymi w języku obcym, będą dostarczone 
do bezpośrednich odbiorców wraz z samoprzylepnymi etykietami opisowymi sporządzonymi 
dodatkowo w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w 
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilościom opakowań jednostkowych, określonym w 
rozdzielniku dla dostaw.  

§ 4 Gwarancja 

1.  WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU towar odpowiada przeznaczeniu i 
uŜytkowi wynikającemu z umowy, ponadto jest w pełni zgodny ze specyfikacją  
i załączoną dokumentacją, nowy i wolny od wad.   

2.  (W zaleŜności od wybranej oferty i zgodnie z zapisami SIWZ) 

Dostarczony przedmiot umowy, wyszczególniony:  

− (dla zadania I), w pozycjach 1 – 12, 15, 16, 17 załącznika nr 1 do umowy objęty jest  
6-miesięczną gwarancją, licząc od daty podpisania bez zastrzeŜeń przez przedstawicieli stron protokołu 
odbioru jakościowego-ilościowego, o którym mowa w § 3 ust. 7, 

− (dla zadania I), w pozycjach 13, 14 załącznika nr 1 do umowy objęty jest  
3-miesięczną gwarancją, licząc od daty podpisania bez zastrzeŜeń przez przedstawicieli stron protokołu 
odbioru jakościowego-ilościowego, 

− (dla zadania II), w załączniku nr 1 do umowy objęty jest 12-miesięczną gwarancją, licząc od dnia 
podpisania bez zastrzeŜeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo-ilościowego. 

3.  Termin waŜności przedmiotu zamówienia nie moŜe być krótszy niŜ okres gwarancji. 

4.  W przypadku wad jakościowych towaru, ujawnionych w okresie gwarancji, ZAMAWIAJĄCY zgłosi na 
numer faxu WYKONAWCY reklamację, zawierającą następujące dane: 

a) nazwę reklamowanego towaru i numer katalogowy, 

b) ilość reklamowanego towaru, 

c) opis wad. 

5.  WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany reklamowanego towaru w ciągu 28 dni od dnia zgłoszenia 
reklamacji droga faksową do siedziby WYKONAWCY, na nowy towar wolny od wad lub zwrotu kwoty 
zapłaconej za reklamowany towar, zgodnie z wyborem ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 5 Kary 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary: 

a)  10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy  
z powodu okoliczności za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY, 

b)  0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, o którym mowa  
w § 3 ust. 2, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

c)  0,15 % wartość brutto reklamowanego towaru, w przypadku przekroczenia czasu wymiany 
reklamowanego towaru (określonego w § 4 ust. 5 niniejszej umowy), za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2.  W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się 
zapłacić WYKONAWCY  10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy WYKONAWCA odstąpił od 
umowy z powodu okoliczności za które odpowiedzialność spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM, z 
wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
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3.  NiezaleŜnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na 
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.   

4.  ZAMAWIAJĄCY  ma prawo potrącić kary umowne przy opłaceniu faktury za dostarczony towar.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.  W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty jego 
zaistnienia, rozstrzygnąć spór w drodze postępowania ugodowego. W razie braku moŜliwości ugodowego 
załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.  Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem 
niewaŜności.  

4.  Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4. 

5.  Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 
ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz WYKONAWCA. 

 
 ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
 

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

 
..................................... 
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Załącznik Nr 1  
do Umowy Nr ............../Cut/08/... Zadanie nr ...., 
zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Policji,  
a firmą .................................. 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ILO ŚCIOWO – WARTOŚCIOWA 
 

Po
z. 

Nazwa Numer 
katalogowy  

Jedn. 
miary  

Cena jedn. 
netto PLN 

Ilość Warto ść netto w 
PLN 

Warto ść brutto 
w PLN 

1        

2        

3        

4        

5        

6 W zaleŜności od wybranej oferty i zgodnie z zapisami SIWZ 

7        

8        

9        

10        

11        

12        

RAZEM   
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Załącznik Nr 3 
do Umowy Nr ............../Cut/08/... Zadanie nr ...., 
zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Policji,  
a firmą .................................. 

 
Warszawa, dnia ........................ 

 
Protokół odbioru  ilo ściowo-jako ściowego  

 
Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………. 
 
Data dokonania odbioru: …………………………… 
 
Ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres) 
………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 
 
Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres) 
Komisja w składzie: 
………………………………………………………………………………………………….          
………………………………………………………………………………………………….          
 

Lp. Nazwa przedmiotu umowy Jed. 
miary Ilość  Nr 

seryjny Wartość  

Dokumentacja 
techniczna/instrukcj

a 
obsługi/świadectwo 

jakości 

Uwagi 

        

 
Potwierdzenie kompletności dostawy: 
- Tak* 
- Nie* - zastrzeŜenia …………………………………………………………………………………… 
 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/ funkcjonalnością 
zaoferowaną w ofercie: 
- Zgodne* 
- Niezgodne* - zastrzeŜenia…………………………………………………………………………… 
 
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
- Wykonane zgodnie z umową* 
- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeŜenia ……………………………………………………. 
 
Końcowy wynik odbioru:  
a) Pozytywny* 
b) Negatywny* - zastrze Ŝenia……………………………………………………………………… 
 
Podpisy upowaŜnionych                                                        Podpisy upowaŜnionych  
Przedstawicieli Zamawiającego        Przedstawicieli Wykonawcy 
……………………………….                                                            ……………………………… 
………………………………..                                           ……………………………… 
* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
  Spr. nr 105/Cut/08/AS 

 

 

 

WYMAGANIA GWARANCYJNE I  ZASADY ODBIORU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
W zakresie wymagań gwarancyjnych:  

 
a) Wykonawca udzieli gwarancji na odczynniki będące przedmiotem zamówienia: 

− w zadaniu I, w pozycjach ewidencyjnych 1 – 12, 15, 16, 17: na okres minimum 
6 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeŜeń przez przedstawicieli 
stron protokołu odbioru jakościowego-ilościowego, 

− w zadaniu I, w pozycjach ewidencyjnych 13, 14: na okres minimum  
3 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeŜeń przez przedstawicieli 
stron protokołu odbioru jakościowego-ilościowego, 

− w zadaniu II - na okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez 
zastrzeŜeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo-
ilościowego. 

b) W przypadku wad jakościowych towaru, ujawnionych w okresie gwarancji, 
Wykonawca musi zobowiązać się do wymiany go na nowy. Spisana przy tym 
zostanie pisemna reklamacja, zawierająca następujące dane: 

- nazwę reklamowanego towaru i numer katalogowy, 
- ilość reklamowanego towaru, 
- opis wady. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego towaru w ciągu  
28 dni od dnia zgłoszenia reklamacji droga faksową do siedziby Wykonawcy, na 
nowy towar wolny od wad lub zwrotu kwoty zapłaconej za reklamowany towar, 
zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

 

W zakresie zasad odbioru przedmiotu zamówienia: 

a) Towar musi być dostarczony w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach 
producenta. 

b) Dostawa towaru, będącego przedmiotem zamówienia, musi być zrealizowana 
zgodnie z rozdzielnikiem dla dostaw, do bezpośrednich odbiorców – KWP  
i CLK KGP), z uwzględnieniem faktu, Ŝe szereg zamawianych odczynników 
wymaga specyficznych warunków przechowywania (tj. w temperaturze lodówki 
lub w zamroŜeniu).  

c) Dostarczony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu. 

d) Odbiór jakościowo-ilościowy odbędzie się w siedzibach bezpośrednich 
odbiorców. 
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e) Wszystkie odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone 
do bezpośrednich odbiorców wraz z załączonymi do protokołu jakościowo-
ilościowego aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  
2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. nr 215, poz. 1588), co będzie 
istotnym elementem odbioru towaru od Wykonawcy. 

f) Wszystkie odczynniki opatrzone etykietami opisowymi wykonanymi w języku 
obcym, muszą być dostarczone do bezpośrednich odbiorców wraz                        
z samoprzylepnymi etykietami opisowymi sporządzonymi dodatkowo w języku 
polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. 
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej 
ilościom opakowań jednostkowych, określonym w rozdzielniku dla dostaw. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia. 

a) W zadaniu I - w dwóch partiach, w terminach uzgodnionych  
z bezpośrednimi odbiorcami (z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia),  
z uwzględnieniem nieprzekraczalnego terminu zakończenia dostaw do dnia  
15 grudnia 2008 r.  

b) W zadaniu II – w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

 


