
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: ZP-2380-61-41/2016 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego 
obejmującego przegląd, kalibrację, naprawę oraz legalizację przyrządów do pomiaru 
prędkości pojazdów w ruchu drogowym: Videorejestrator Polcam 2006, Videorejestrator 
Videorapid 1 i 2, miernik prędkości ISKRA 1, Ultralyte 20-20 200LR i 100LR, Rapid 2 Ka 
oraz urządzenie do wizualizacji miejsc zdarzeń Quick MAP 3D będących w użytkowaniu 
jednostek terenowych Policji garnizonu śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2016-2017
Numer ogłoszenia: 69360 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 
Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-61-41/2016 Usługi 
serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego obejmującego przegląd, kalibrację, naprawę oraz 
legalizację przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym: Videorejestrator 
Polcam 2006, Videorejestrator Videorapid 1 i 2, miernik prędkości ISKRA 1, Ultralyte 20-20 
200LR i 100LR, Rapid 2 Ka oraz urządzenie do wizualizacji miejsc zdarzeń Quick MAP 3D 
będących w użytkowaniu jednostek terenowych Policji garnizonu śląskiego, Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2016-2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu: ZP-2380-61-41/2016 Usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego obejmującego przegląd, naprawę oraz legalizację przyrządów do pomiaru 
prędkości pojazdów w ruchu drogowym: Videorejestrator Polcam 2006, Videorejestrator Videorapid
1 i 2, miernik prędkości ISKRA 1, Ultralyte 20-20 200LR i 100LR, Rapid 2 Ka oraz urządzenie do 
wizualizacji miejsc zdarzeń Quick MAP 3D będących w użytkowaniu jednostek terenowych Policji 
garnizonu śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 
2016-2017 2. kod CPV:38 30 00 00-8 przyrządy do pomiaru 3. Zamówienie zostało podzielone na 6
zadań i obejmuje: Zadanie 1 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy i 
legalizacji videorejestratora typu Polcam 2006 (20 szt.), Zadanie 2 - usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego, naprawy i legalizacji videorejestratora typu VIDEORAPID 1 (1 szt.), 
VIDEORAPID 2 (3 szt.), VIDEORAPID z ISKRĄ (7 szt.), Zadanie 3 - usługi serwisowe w 
zakresie przeglądu serwisowego, naprawy, i legalizacji miernika prędkości typu ISKRA 1 (17 szt.), 

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/


Zadanie 4 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy i legalizacji urządzeń 
typu: laserowy miernik prędkości LTI 20-20 100 LR Ultra Lyte (40szt.) ,LTI 20-20 200 LR Ultra 
Lyte (1szt.), Zadanie 5 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy i legalizacji 
miernika prędkości typu RAPID 2 Ka ( 40szt), Zadanie nr 6 - Usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego, naprawy, kalibracji oraz legalizacji urządzeń do wizualizacji miejsc 
zdarzeń Quick Map 3 D z enkoderem kątowym Map Star Tru Angel z lunetą powiększającą Hako 
(1szt) oraz Quick Map 3D z Impuls 200LR z enkoderem kątowym Map Star TruAngel (1 szt.) 4. 
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w: 4.1 załączniku nr 
2 do SIWZ - Umowa projekt 4.2 załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 1 4.3 
załączniku nr 4 do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 2 4.4 załączniku nr 5 do SIWZ - 
formularz cenowy dla zadania nr 3 4.5 załączniku nr 6 do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 
4 4.6 załączniku nr 7 do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 5 4.7 załączniku nr 8 do SIWZ - 
formularz cenowy dla zadania nr 6. 4.8 załączniku nr 9 do SIWZ - wykaz usług 5 W ramach 
każdego zadania przedmiotem zamówienia są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów
technicznych (czyszczenia, kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu. 
6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w 
formie darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy 
czym zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zawartej umowy. 7 Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy w okresie trwania umowy do zachowania stałych cen na usługę i materiały 
eksploatacyjne dla poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych odpowiednio 
do złożonej oferty załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ 8 Zamawiający wymaga przesyłania do 
bezpośredniego użytkownika (tj. poszczególnych Komend Miejskich,  Powiatowych, KWP 
Katowice w tym KAP Gliwice) protokołów serwisowych dla każdego urządzenia naprawianego lub
w którym wymieniono części. 9 Zamawiający wymaga przesyłania do bezpośredniego użytkownika
świadectw legalizacji dla każdego urządzenia. 10 Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: 
10.1 na przegląd techniczny i wykonaną naprawę - co najmniej 6 miesięcy. 10.2 na części zamienne
- co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. 
Uwaga: a) Gwarancja na części zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. 
b) Wykonawcy mogą wydłużyć termin gwarancji na części dla danego zadania maksymalnie do 24 
miesięcy przy czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. 
c) Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 miesięcznych (np. 
wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje 15 miesięczną gwarancję). d) 
Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie potraktowane przez 
Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta zostanie odrzucona na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 
większej niż wartość maksymalna wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów 
Zamawiający przyjmie wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość 
zaoferowana przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, 
Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 
miesięcy na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. 11 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie podanym w 
pkt II SIWZ 12 Zamawiający wymaga, aby transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz 
zwroty do bezpośrednich użytkowników odbywały się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze 
w godzinach od 800 do 1500 z wyłączeniem zadania nr 1 i 2. 13 Zamawiający wymaga, aby usługi 
były wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania zlecenia, a dla 
zadania nr 1 i 2 w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia pojazdu wraz ze sprzętem, a
w przypadku konieczności dokonania napraw od daty uzyskania akceptacji zlecenia Wydziału 
Zaopatrzenia KWP w Katowicach . 14 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 
podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 
1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W 
przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga 
wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. 15 Dotyczy zadania nr 2 - W 



przypadku zakończenia postępowania przy pomocy aukcji elektronicznej Zamawiający wymaga: a) 
Oświadczenie Wykonawcy wskazujące osobę którą będzie składała oferty w aukcji elektronicznej 
b) Podania adresu poczty e-mail pod który należy przesłać zaproszenie do aukcji elektronicznej. c) 
Po przeprowadzonej aukcji złożenia formularza ofertowego i formularza cenowego. 16 Uwaga: 
Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia, a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen 
jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym - załącznik nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 
i/lub 7 i/lub 8 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu 
cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie
dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla: zadania nr 1-w 
wysokości 2000,00 zł zadania nr 2 - w wysokości 2500,00 zł zadania nr 3-w wysokości 600,00 zł 
zadania nr 4-w wysokości 700,00 zł zadania nr 5-w wysokości 1400,00 zł zadania nr 6-w 
wysokości 1100,00 zł 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 
dnia 04.04.2016 r. do godziny 12.00. Zaleca się umieszczenie dopisku wadium dot. ZP-2380-61-41-
2016 dla zadania nr ... (Podać nr zadania, którego ofertę zabezpiecza się wadium). 2. Wadium 
należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj. w pieniądzu, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 
wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
Narodowy Bank Polski OO Katowice 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 Za skuteczne wniesienie 
wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej 
w dniu 04.04.2016 r. o godzinie 12.00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w 
pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 
7 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia 
wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat 
gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana 
byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. 
Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium 
w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia 
oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. 
Wadium wnoszone w innej formie niż w ppkt. 3 należy złożyć (oryginał) najpóźniej do dnia 



04.04.2016 r. do godziny 12.00 w oddzielnej kopercie lub razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a 
jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4.1 Wadium wnoszone w 
innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą PZP, a w 
szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a
i ust 5 ustawy PZP, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno 
wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy
i na pierwsze żądanie. 4.2 Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w 
pkt VII SIWZ 5. Wykonawca, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną 
formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt 2 ustawy PZP. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy PZP. 7. 
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 
1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie usług odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: dla zadania nr
1 - Zamawiający żąda wykazania się wykonaniem należycie (a w przypadku usług 
okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, jednej usługi serwisowej obejmującej przeglądy, naprawy i 
legalizacje videorejestratorów na kwotę, co najmniej 35000,00 zł netto. dla zadania 
nr 2 - Zamawiający żąda wykazania się wykonaniem należycie (a w przypadku usług
okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, jednej usługi serwisowej obejmującej przeglądy, naprawy i 
legalizacje videorejestratorów 35000,00 zł netto. dla zadania nr 3 - Zamawiający 
żąda wykazania się wykonaniem należycie (a w przypadku usług okresowych lub 
ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, jednej usługi serwisowej obejmującej przeglądy, naprawy i legalizacje 
laserowych mierników prędkości na kwotę, co najmniej 20000,00 zł netto. dla 
zadania nr 4 - Zamawiający żąda wykazania się wykonaniem należycie 
(a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej usługi serwisowej 
obejmującej przeglądy, naprawy i legalizacje laserowych mierników prędkości na 
kwotę, co najmniej 20000,00 zł netto. dla zadania nr 5 - Zamawiający żąda 
wykazania się wykonaniem należycie (a w przypadku usług okresowych lub ciągłych
również wykonywanej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
jednej usługi serwisowej obejmującej przeglądy, naprawy i legalizacje laserowych 
mierników prędkości na kwotę, co najmniej 20000,00 zł netto. dla zadania nr 6 - 
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. 
dotyczy każdego z zadań: 1.1.1 Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi 



zrealizowane jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub 
realizowane obecnie z tym, że wartość zrealizowanej już części musi odpowiadać 
kwotom wymaganym dla danego zadania. 1.1.2 W przypadku podania kwot w 
walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP
z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich 
przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 
opublikuje ww. informacje. 1.1.3 W przypadku podania wartości usług brutto lub 
wątpliwości czy wartość usługi podana została netto lub brutto Zamawiający w celu 
porównania ofert odejmie podatek VAT wg stawki 23% 1.1.4 W przypadku usług już 
zrealizowanych jednorazowo Wykonawca w wykazie poda datę wykonania usług, a 
w przypadku usług zrealizowanych sukcesywnych lub realizowanych sukcesywnych,
okresowych lub ciągłych termin obowiązywania od - do 1.2 Na potwierdzenie 
spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu usług 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, wykonanych należycie (a w przypadku usług okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zawierający co najmniej: dla zadania nr 1 - jedną usługę serwisową obejmującą 
przeglądy, naprawy i legalizacje videorejestratorów na kwotę, co najmniej 35000,00 
zł netto dla zadania nr 2 - jedną usługę serwisową obejmującą przeglądy, naprawy i 
legalizacje videorejestratorów na kwotę, co najmniej 35000,00 zł netto. dla zadania 
nr 3 - jedną usługę serwisową obejmującą przeglądy, naprawy i legalizacje 
laserowych mierników prędkości na kwotę, co najmniej 20000,00 zł netto. dla 
zadania nr 4 - jedną usługę serwisową obejmującą przeglądy, naprawy i legalizacje 
laserowych mierników prędkości na kwotę, co najmniej 20000,00 zł netto. dla 
zadania nr 5 - jedną usługę serwisową obejmującą przeglądy, naprawy i legalizacje 
laserowych mierników prędkości na kwotę, co najmniej 20000,00 zł netto. wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, sporządzonego wg załącznika nr 9 do SIWZ, oraz 
załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie. dla zadania nr 6 - 
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym. 1.3 Dowodem, że usługa została 
wykonana w sposób należyty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem) są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal 
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie winno być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) 
oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w 
pkt III ppkt 1.3 litera a) SIWZ Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, powinien 
podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. c) w przypadku gdy 
Zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego usługa wskazana w wykazie została 
wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w 
pkt III ppkt 1.3 litera a) i b) 1.4 Zamawiający może w celu weryfikacji 
przedstawionego wykazu lub dowodów (szczególnie gdy wykaz usług lub dowody 
potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie, budzą wątpliwości), zwrócić 
się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były wykonane o 
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu. 1.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie załączonego do 
oferty wykazu usług oraz dołączonych dowodów w formie spełnia, nie spełnia. 
Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony 



zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie (np. konsorcjum) warunek wiedzy i doświadczenia mogą spełniać 
wspólnie. 1.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia (w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów), w tym celu przedstawiając: a) pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów (w formie oryginału bądź kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania 
zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia b) jeżeli 
podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia to również dokumenty na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie 
art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie  lub  złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  dostawach  lub  usługach
niewykonanych  lub  wykonanych  nienależycie
Wykaz  usług  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  usługom  stanowiącym
przedmiot  zamówienia,  wykonanych  należycie  (a w przypadku  usług  okresowych  lub
ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,
zawierający  co  najmniej:  dla  zadania  nr  1  -  jedną  usługę  serwisową  obejmującą
przeglądy, naprawy i legalizacje videorejestratorów na kwotę, co najmniej 35 000,00 zł
netto  dla  zadania  nr  2  -  jedną  usługę  serwisową  obejmującą  przeglądy,  naprawy  i
legalizacje videorejestratorów na kwotę, co najmniej 35 000,00 zł netto. dla zadania nr 3
-  jedną  usługę  serwisową  obejmującą  przeglądy,  naprawy  i  legalizacje  laserowych
mierników prędkości na kwotę, co najmniej 20 000,00 zł netto. dla zadania nr 4 - jedną
usługę serwisową obejmującą przeglądy,  naprawy i  legalizacje  laserowych mierników
prędkości  na kwotę,  co  najmniej  20 000,00 zł  netto.  dla  zadania nr  5  -  jedną usługę
serwisową obejmującą przeglądy, naprawy i legalizacje laserowych mierników prędkości
na kwotę, co najmniej 20 000,00 zł netto. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania  i  podmiotów, na  rzecz których usługi  zostały wykonane,  sporządzony wg
wzoru  załącznika  nr  9  do  SIWZ,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  usługi  zostały
wykonane należycie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o



działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1  pkt  4-8 ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1  pkt  9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania wymagań Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP 1.Formularz 
cenowy na oferowane zadanie załącznik nr 3, i-lub nr 4, i-lub nr 5, i-lub nr 6, i-lub nr 7, i-lub nr 8 
do SIWZ -brak załączenia formularza cenowego do oferty oraz załączenie do oferty formularza 
cenowego niepodpisanego przez Wykonawcę a także brak wypełnienia wszystkich pozycji będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ 2.Oświadczenie Wykonawcy, że zrealizuje przedmiot zamówienia w 
terminie podanym w pkt II SIWZ. 3.Oświadczenie Wykonawcy, że w cenę usługi podaną w ofercie 
wliczone zostały wszystkie koszty związane z jej realizacją, złożone na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 4.Oświadczenie, Wykonawcy 
o obowiązywaniu w okresie trwania umowy stałych cen na usługę i materiały eksploatacyjne dla 
poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych odpowiednio do złożonej oferty 
załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ 5.Oświadczenie, Wykonawcy, że będzie przesyłał do 
bezpośredniego użytkownika protokoły serwisowe dla każdego urządzenia naprawianego lub w 
którym wymieniono części złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
lub na odrębnym dokumencie. 6.Oświadczenie, Wykonawcy, że będzie przesyłał do bezpośredniego
użytkownika świadectwa legalizacji dla każdego urządzenia złożone na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7.Oświadczenie, Wykonawcy 
o udzielonej gwarancji z podziałem na przegląd techniczny i wykonaną naprawę oraz na części 
zamienne; złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na 
odrębnym dokumencie. Uwaga: a) Gwarancja na części zamienne stanowi drugie kryterium wyboru
ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą wydłużyć termin gwarancji dla danego zadania 
maksymalnie do 24 miesięcy przy czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego 
wynosi 12 miesięcy. c) Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 
miesięcznych (np. wymagana gwarancja 12 miesięcy plus zwiększenie o 3 miesiące daje 15 
miesięczną gwarancję). d) Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku zaoferowania przez 
Wykonawcę okresu gwarancji większej niż wartość maksymalna wskazana przez Zamawiającego 
do obliczania ilości punktów Zamawiający przyjmie wartość maksymalną dopuszczoną, a do 
umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca
nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela 
gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na 
części zamienne. 8.Oświadczenie, Wykonawcy że transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz 
zwroty do bezpośrednich użytkowników odbywać się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze w
godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem zadania nr 2, złożone na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9.Oświadczenie Wykonawcy, 
że usługi będą wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych, a dla zadania nr 2 w terminie 7 dni 
roboczych złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na 
odrębnym dokumencie. 10.Dotyczy zadania nr 2 w przypadku zakończenia postępowania przy 
pomocy aukcji elektronicznej: a) Oświadczenie Wykonawcy, wskazujące osobę którą będzie 
składała oferty w aukcji elektronicznej. b) Podam adres e-mail pod który należy przesłać 
zaproszenie do aukcji elektronicznej. c) Oświadczenie Wykonawcy, że po przeprowadzonej aukcji 
złoży w wyznaczonym terminie formularz ofertowy i formularz cenowy złożone na formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11.Oświadczenie 
Wykonawcy czy powierza podwykonawcy -com wykonanie zamówienia. W przypadku 



powierzenia podwykonawcy-com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie 
realizował przy jego-ich udziale złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12.Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP. Wykonawca jest 
zobligowany do oferty załączyć informację w formularzu ofertowym o następującej treści: 
Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie-nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy 
nazwę rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania ..., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ...

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja na części zamienne - 10

IV.2.2) 
V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej tylko dla zadania nr 2. 1. Aukcja 
zostanie przeprowadzona, jeżeli dla zadania nr 2 zostaną złożone, co najmniej 3 oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 2. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą 
elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na 
adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Zaproszenie zostanie wysłane z platformy aukcji 
elektronicznej, za czynność przesłania odpowiada Urząd Zamówień Publicznych. 3. Aukcja 
zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych pod 
adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl 4. W formularzu ofertowym należy wskazać osobę uprawnioną 
do składania ofert w imieniu Wykonawcy podczas aukcji elektronicznej. 5. W przypadku gdy 
podczas aukcji oferty (postąpienia) będzie składała inna osoba niż osoba uprawniona do 
reprezentowania Wykonawcy jako składająca ofertę w formie pisemnej, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji 
elektronicznej, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Zmiany osoby, która 
będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać najpóźniej na 
jeden dzień przed otwarciem aukcji. 7. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą 
formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych 
danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem 
nieważności. Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez 
kwalifikowany podmiot certyfikujący - wpisany do rejestry prowadzonego przez Narodowe 
Centrum Certyfikacji. 8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem 
elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do 
administratora systemu najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. 9. Zamawiający 
zarejestruje Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji elektronicznej i prześle pod adres e-
mail wskazany przez Wykonawcę zaproszenie wraz z hasłem i loginem. Konto Wykonawcy 
umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych 
Wykonawców. LOGIN i HASŁO Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a 
następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. UWAGA: zagubienie loginu uniemożliwi 
Wykonawcy korzystanie z założonego konta. Zagubienie lub zapomnienie hasła nie powoduje 
utraty możliwości korzystania z konta użytkownika, gdyż system przewiduje możliwość 
wygenerowania nowego hasła. 10. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do 



zalogowania się na platformie aukcyjnej za pomocą otrzymanego w zaproszeniu loginu i hasła oraz 
potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą polecenia 
wyślij wiadomość do Zamawiającego UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne 
zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień (w szczególności 
imienia/imion, nazwiska-nazwisk w odniesieniu z danymi na podpisie elektronicznym). 11. Od 
momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może 
złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane kolejne oferty (postapienia) Wykonawcy podlegają 
automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym
w pkt XI SIWZ 12. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto oraz gwarancja 
na części, kryteria zostały określone w rozdziale XI SIWZ Złożone przez Wykonawców oferty 
pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa (dot. 
ceny), która może zostać poprawiona przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert 
(postąpień), postąpienia dotyczą jedynie kryterium cena. Drugie kryterium - gwarancja na części 
będzie stałe tj. zostanie wpisana wartość otrzymanych punktów za to kryterium, która nie ulegnie 
zmianie. 13. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji. 14. 
Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie. 15. Aukcja zostanie 
zamknięta, jeżeli w jej trakcie przez 20 minut nie zostanie złożone żadne postąpienie lub żadne 
nowe postąpienie. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji. UWAGA: W trakcie 
złożenia postąpienia istnieje rozbieżność czasowa pomiędzy złożeniem postąpienia a weryfikacją 
podpisu elektronicznego (ok. 30 s). Sytuacja ta może mieć wpływ przy składaniu postąpienia na 
jego złożenie w ostatniej minucie aukcji. Może zaistnieć sytuacja, że portal nie zdąży zweryfikować
podpisu i postąpienie zostanie odrzucone przez system. 16. W sytuacji, gdy w chwili zamknięcia 
aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, Zamawiający przewiduje możliwość 
przedłużenia aukcji, w celu przeprowadzenia dogrywki. 17. W toku dogrywki wykonawcy mają 
możliwość złożenia po jednym postąpieniu, czas trwania dogrywki będzie wynosił 10 minut. 18. 
Sposób składania ofert (postąpień) w toku aukcji elektronicznej: 18.1. W toku aukcji elektronicznej 
Wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną
internetową https://aukcje.uzp.gov.pl 18.2. Składanie ofert jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu 
się w systemie. 18.3. Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: Moje aukcje, w widoku 
oferta. 18.4. W celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie złóż postąpienie 
znajdujące się obok danego kryterium, a następnie wprowadzić oferowaną cenę i nacisnąć zmień. 
18.5. System wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach. 
Czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać, aż do uzyskania odpowiedniej 
punktacji. 18.6. Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia zapisz. 18.7. 
Należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w formacie PDF), 
a następnie nacisnąć polecenie Dalej. 18.8. Poza systemem aukcyjnym należy pobrany dokument 
opisujący postąpienie podpisać - z wykorzystaniem oprogramowania służącego do składania 
podpisu (oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu elektronicznego) - podpis w 
formacie XADES 18.9. W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie wybierz plik, a następnie 
wskazać plik podpisu postąpienia (plik w formacie XADES) i nacisnąć przycisk wyślij. 19. 
Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej: 19.1. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz 
dostępem do sieci Internetowej 19.2. zalecane przez administratora platformy są przeglądarki: 
Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub Opera w wersji 9.0 lub wyższej lub Gogle Chrome w 
wersji 3.0 lub wyższej (Administrator platformy nie zaleca korzystania z przeglądarki Internet 
Explorer ze względu na brak kompatybilności ze standardami systemu aukcyjnego oraz problemami
bezpieczeństwa) 19.3. program do odczytu plików w formacie PDF 19.4. ważny kwalifikowany 
certyfikat podpisu elektronicznego oraz oprogramowanie służące do składania podpisu 
elektronicznego 19.5. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty w toku 
aukcji elektronicznej za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu 
elektronicznego. Nie jest możliwe podpisywanie ofert przy użyciu funkcji podpisu dostępnej w 
programie Adobe Reader 19.6. Oferty winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym



w formacie XADES, gdyż tylko dokumenty opatrzone podpisem w ww. formatach są akceptowane 
przez system aukcyjny. Dopuszczalny jest zarówno podpis wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Celem 
uniknięcia ewentualnych problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie 
ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego przed 
rozpoczęciem aukcji. W przypadku trudności z właściwym skonfigurowaniem oprogramowania (w 
szczególności ustawieniu formatu podpisu na XADES) zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu 
elektronicznego. 19.7. Wszelkie operacje związane z przyjmowaniem i weryfikacją postąpień 
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym są wykonywane bezpośrednio przez program 
aukcyjny. 20. Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do 
dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego formularza ofertowego oraz formularza cenowego dla
zadania 2 przeliczonego zgodnie z em X SIWZ w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji oraz 
przepisania gwarancji na części, która nie może ulec zmianie w stosunku do zaoferowanej przed 
aukcją. 21. Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego i cenowego zobowiązany jest
do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym kwota nie może przekroczyć ceny, wylicytowanej w
trakcie aukcji elektronicznej.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - umowa 
projekt 2. W myśl art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian 
postanowień umowy 2.1 w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia  10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
2.2 w przypadku zmiany opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji 
miar i podległe im urzędu z zastrzeżeniem, że zmiana podatku nie wpłynie na zwiększenie wartości 
umowy, 2.3 w zakresie zmian ilości urządzeń przeznaczonych do legalizacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda 
Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 
19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół 
Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Termin obowiązywania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 
31.12.2017 r. Zgodnie § 5 ust. 3 projektu umowy w przypadku nie wyczerpania środków 
finansowych do dnia zakończenia obowiązywania umowy tj. do dnia 31.12.2017 r. może ona zostać
przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu wcześniejszego wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 



niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, 
naprawy i legalizacji videorejestratora typu Polcam 2006 (20 szt.).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe 
informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ
- formularz cenowy dla zadania nr 1. W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia 
są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów technicznych (czyszczenia, 
kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie 
darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy 
czym zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zawartej umowy. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy w okresie trwania umowy do zachowania stałych cen na usługę i materiały 
eksploatacyjne dla poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych 
odpowiednio do złożonej oferty załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika (tj. poszczególnych Komend Miejskich,  
Powiatowych, KWP Katowice w tym KAP Gliwice) protokołów serwisowych dla każdego 
urządzenia naprawianego lub w którym wymieniono części. Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika świadectw legalizacji dla każdego urządzenia. 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: na przegląd techniczny i wykonaną 
naprawę - co najmniej 6 miesięcy. na części zamienne - co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja 
liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. Uwaga: a) Gwarancja na części 
zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą 
wydłużyć termin gwarancji na części dla danego zadania maksymalnie do 24 miesięcy przy 
czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. c) 
Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 miesięcznych (np. 
wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje 15 miesięczną 
gwarancję). d) Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji większej niż wartość maksymalna 
wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów Zamawiający przyjmie 
wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana 
przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający 
uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy 
na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt II 
SIWZ. Zamawiający wymaga, aby transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwroty 
do bezpośrednich użytkowników odbywały się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze 
w godzinach od 800 do 1500 z wyłączeniem zadania nr 1 i 2. Zamawiający wymaga, aby 
usługi były wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania 
zlecenia, a dla zadania nr 1 i 2 w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia 
pojazdu wraz ze sprzętem, a w przypadku konieczności dokonania napraw od daty 
uzyskania akceptacji zlecenia Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach. Wykonawca 
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym 
czy powierza podwykonawcy-com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia 
podwykonawcy-com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki 
będzie realizował przy jego-ich udziale. Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie 



opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a 
rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych wskazanych w
formularzu cenowym - załącznik i/lub nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do 
SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym 
stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie 
dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 90
• 2. Gwarancja na części zamienne - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, 
naprawy i legalizacji videorejestratora typu VIDEORAPID 1 (1 szt.), VIDEORAPID 2 (3 szt.), 
VIDEORAPID z ISKRĄ (7 szt.).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe 
informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ
- formularz cenowy dla zadania nr 2. W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia 
są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów technicznych (czyszczenia, 
kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie 
darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy 
czym zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zawartej umowy. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy w okresie trwania umowy do zachowania stałych cen na usługę i materiały 
eksploatacyjne dla poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych 
odpowiednio do złożonej oferty załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika (tj. poszczególnych Komend Miejskich, 
Powiatowych, KWP Katowice w tym KAP Gliwice) protokołów serwisowych dla każdego 
urządzenia naprawianego lub w którym wymieniono części. Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika świadectw legalizacji dla każdego urządzenia. 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: na przegląd techniczny i wykonaną 
naprawę - co najmniej 6 miesięcy. na części zamienne - co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja 
liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. Uwaga: a) Gwarancja na części 
zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą 
wydłużyć termin gwarancji na części dla danego zadania maksymalnie do 24 miesięcy przy 
czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. c) 
Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 miesięcznych (np. 
wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje 15 miesięczną 
gwarancję). d) Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji większej niż wartość maksymalna 
wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów Zamawiający przyjmie 
wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana 
przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający 
uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy 
na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt II 
SIWZ. Zamawiający wymaga, aby transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwroty 
do bezpośrednich użytkowników odbywały się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze 



w godzinach od 800 do 1500 z wyłączeniem zadania nr 1 i 2. Zamawiający wymaga, aby 
usługi były wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania 
zlecenia, a dla zadania nr 1 i 2 w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia 
pojazdu wraz ze sprzętem, a w przypadku konieczności dokonania napraw od daty 
uzyskania akceptacji zlecenia Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach. Wykonawca 
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym 
czy powierza podwykonawcy-com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia 
podwykonawcy-com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki 
będzie realizował przy jego-ich udziale. Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie 
opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a 
rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych wskazanych w
formularzu cenowym - załącznik i/lub nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do 
SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym 
stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie 
dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty W
przypadku zakończenia postępowania przy pomocy aukcji elektronicznej Zamawiający 
wymaga: a) Oświadczenie Wykonawcy wskazujące osobę którą będzie składała oferty w 
aukcji elektronicznej b) Podania adresu poczty e-mail pod który należy przesłać zaproszenie 
do aukcji elektronicznej. c) Po przeprowadzonej aukcji złożenia formularza ofertowego i 
formularza cenowego.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 90
• 2. Gwarancja na części zamienne - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, 
naprawy, i legalizacji miernika prędkości typu ISKRA 1 (17 szt.).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe 
informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ
- formularz cenowy dla zadania nr 3. W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia 
są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów technicznych (czyszczenia, 
kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie 
darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy 
czym zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zawartej umowy. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy w okresie trwania umowy do zachowania stałych cen na usługę i materiały 
eksploatacyjne dla poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych 
odpowiednio do złożonej oferty załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika (tj. poszczególnych Komend Miejskich, 
Powiatowych, KWP Katowice w tym KAP Gliwice) protokołów serwisowych dla każdego 
urządzenia naprawianego lub w którym wymieniono części. Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika świadectw legalizacji dla każdego urządzenia. 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: na przegląd techniczny i wykonaną 
naprawę - co najmniej 6 miesięcy. na części zamienne - co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja 
liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. Uwaga: a) Gwarancja na części 
zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą 
wydłużyć termin gwarancji na części dla danego zadania maksymalnie do 24 miesięcy przy 
czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. c) 



Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 miesięcznych (np. 
wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje 15 miesięczną 
gwarancję). d) Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji większej niż wartość maksymalna 
wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów Zamawiający przyjmie 
wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana 
przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający 
uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy 
na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt II 
SIWZ. Zamawiający wymaga, aby transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwroty 
do bezpośrednich użytkowników odbywały się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze 
w godzinach od 800 do 1500 z wyłączeniem zadania nr 1 i 2. Zamawiający wymaga, aby 
usługi były wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania 
zlecenia, a dla zadania nr 1 i 2 w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia 
pojazdu wraz ze sprzętem, a w przypadku konieczności dokonania napraw od daty 
uzyskania akceptacji zlecenia Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach. Wykonawca 
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym 
czy powierza podwykonawcy-com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia 
podwykonawcy-com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki 
będzie realizował przy jego-ich udziale. Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie 
opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a 
rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych wskazanych w
formularzu cenowym - załącznik i/lub nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do 
SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym 
stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie 
dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 90
• 2. Gwarancja na części zamienne - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, 
naprawy i legalizacji urządzeń typu: laserowy miernik prędkości LTI 20-20 100 LR Ultra Lyte 
(40szt.) ,LTI 20-20 200 LR Ultra Lyte (1szt.).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe 
informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ
- formularz cenowy dla zadania nr 4. W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia 
są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów technicznych (czyszczenia, 
kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie 
darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy 
czym zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zawartej umowy. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy w okresie trwania umowy do zachowania stałych cen na usługę i materiały 
eksploatacyjne dla poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych 
odpowiednio do złożonej oferty załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ Zamawiający wymaga 



przesyłania do bezpośredniego użytkownika (tj. poszczególnych Komend Miejskich, 
Powiatowych, KWP Katowice w tym KAP Gliwice) protokołów serwisowych dla każdego 
urządzenia naprawianego lub w którym wymieniono części. Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika świadectw legalizacji dla każdego urządzenia. 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: na przegląd techniczny i wykonaną 
naprawę - co najmniej 6 miesięcy. na części zamienne - co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja 
liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. Uwaga: a) Gwarancja na części 
zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą 
wydłużyć termin gwarancji na części dla danego zadania maksymalnie do 24 miesięcy przy 
czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. c) 
Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 miesięcznych (np. 
wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje 15 miesięczną 
gwarancję). d) Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji większej niż wartość maksymalna 
wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów Zamawiający przyjmie 
wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana 
przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający 
uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy 
na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt II 
SIWZ. Zamawiający wymaga, aby transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwroty 
do bezpośrednich użytkowników odbywały się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze 
w godzinach od 800 do 1500 z wyłączeniem zadania nr 1 i 2. Zamawiający wymaga, aby 
usługi były wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania 
zlecenia, a dla zadania nr 1 i 2 w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia 
pojazdu wraz ze sprzętem, a w przypadku konieczności dokonania napraw od daty 
uzyskania akceptacji zlecenia Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach. Wykonawca 
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym 
czy powierza podwykonawcy-com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia 
podwykonawcy-com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki 
będzie realizował przy jego-ich udziale. Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie 
opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a 
rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych wskazanych w
formularzu cenowym - załącznik i/lub nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do 
SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym 
stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie 
dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 90
• 2. Gwarancja na części zamienne - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 - usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, 
naprawy i legalizacji miernika prędkości typu RAPID 2 Ka ( 40szt).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe 
informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ



- formularz cenowy dla zadania nr 5. W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia 
są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów technicznych (czyszczenia, 
kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie 
darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy 
czym zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zawartej umowy. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy w okresie trwania umowy do zachowania stałych cen na usługę i materiały 
eksploatacyjne dla poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych 
odpowiednio do złożonej oferty załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika (tj. poszczególnych Komend Miejskich, 
Powiatowych, KWP Katowice w tym KAP Gliwice) protokołów serwisowych dla każdego 
urządzenia naprawianego lub w którym wymieniono części. Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika świadectw legalizacji dla każdego urządzenia. 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: na przegląd techniczny i wykonaną 
naprawę - co najmniej 6 miesięcy. na części zamienne - co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja 
liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. Uwaga: a) Gwarancja na części 
zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą 
wydłużyć termin gwarancji na części dla danego zadania maksymalnie do 24 miesięcy przy 
czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. c) 
Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 miesięcznych (np. 
wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje 15 miesięczną 
gwarancję). d) Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji większej niż wartość maksymalna 
wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów Zamawiający przyjmie 
wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana 
przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający 
uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy 
na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt II 
SIWZ. Zamawiający wymaga, aby transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwroty 
do bezpośrednich użytkowników odbywały się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze 
w godzinach od 800 do 1500 z wyłączeniem zadania nr 1 i 2. Zamawiający wymaga, aby 
usługi były wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania 
zlecenia, a dla zadania nr 1 i 2 w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia 
pojazdu wraz ze sprzętem, a w przypadku konieczności dokonania napraw od daty 
uzyskania akceptacji zlecenia Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach. Wykonawca 
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym 
czy powierza podwykonawcy-com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia 
podwykonawcy-com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki 
będzie realizował przy jego-ich udziale. Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie 
opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a 
rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych wskazanych w
formularzu cenowym - załącznik i/lub nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do 
SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym 
stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie 
dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.



• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 90
• 2. Gwarancja na części zamienne - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 - Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, 
naprawy, kalibracji oraz legalizacji urządzeń do wizualizacji miejsc zdarzeń Quick Map 3 D z 
enkoderem kątowym Map Star Tru Angel z lunetą powiększającą Hako (1szt) oraz Quick Map 3D z
Impuls 200LR z enkoderem kątowym Map Star TruAngel (1 szt.).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe 
informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ
- formularz cenowy dla zadania nr 6. W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia 
są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów technicznych (czyszczenia, 
kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie 
darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy 
czym zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zawartej umowy. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy w okresie trwania umowy do zachowania stałych cen na usługę i materiały 
eksploatacyjne dla poszczególnych zadań, które Wykonawca wskaże w wypełnionych 
odpowiednio do złożonej oferty załącznikach (nr 3 - nr 8) do SIWZ Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika (tj. poszczególnych Komend Miejskich, 
Powiatowych, KWP Katowice w tym KAP Gliwice) protokołów serwisowych dla każdego 
urządzenia naprawianego lub w którym wymieniono części. Zamawiający wymaga 
przesyłania do bezpośredniego użytkownika świadectw legalizacji dla każdego urządzenia. 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: na przegląd techniczny i wykonaną 
naprawę - co najmniej 6 miesięcy. na części zamienne - co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja 
liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. Uwaga: a) Gwarancja na części 
zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą 
wydłużyć termin gwarancji na części dla danego zadania maksymalnie do 24 miesięcy przy 
czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. c) 
Wykonawca zwiększa okres gwarancji dla danego zadania w odstępach 3 miesięcznych (np. 
wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje 15 miesięczną 
gwarancję). d) Błędne zaoferowanie gwarancji (np. zwiększenie o 1,5 miesiąca) będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji większej niż wartość maksymalna 
wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów Zamawiający przyjmie 
wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana 
przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający 
uzna na podstawie złożonego oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy 
na przegląd techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt II 
SIWZ. Zamawiający wymaga, aby transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwroty 
do bezpośrednich użytkowników odbywały się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze 
w godzinach od 800 do 1500 z wyłączeniem zadania nr 1 i 2. Zamawiający wymaga, aby 
usługi były wykonywane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania 
zlecenia, a dla zadania nr 1 i 2 w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia 
pojazdu wraz ze sprzętem, a w przypadku konieczności dokonania napraw od daty 
uzyskania akceptacji zlecenia Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach. Wykonawca 
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym 
czy powierza podwykonawcy-com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia 



podwykonawcy-com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki 
będzie realizował przy jego-ich udziale. Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie 
opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a 
rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych wskazanych w
formularzu cenowym - załącznik i/lub nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do 
SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym 
stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie 
dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 90
• 2. Gwarancja na części zamienne - 10


