
Oznaczenie sprawy ZP-2380-149/2016 
Zamawiający: 
 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 
W KATOWICACH 

40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19  
 

Prowadzący postępowanie: Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach 
przy współpracy z: Zespołem Zamówień Publicznych KWP w Katowicach 

 
strona internetowa – www.slaska.policja.gov.pl 
BIP - http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 
strona platformy zakupowej - https://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/26966 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I POSTĘPOWANIA (SWZiP) 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie art. 25 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego 
Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 

Dz. U. 2016 poz. 393. 
 

„Zakup, dostawa oraz przewóz we wskazane miejsca zakupionych płotków zaporowych 
ciężkich w ilości 1200 sztuk w ramach realizacji zadań związanych z organizacją wizyty Jego 

Świątobliwości Papieża Franciszka - Częstochowa 2016 - PRZYMIERZE” 
 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 1200 sztuk płotków zaporowych ciężkich z podestem zapobiegającym 

przewróceniu i zapewniającym stabilność 
2 Kod CPV 44210000- konstrukcje i części konstrukcji 
3 Parametry płotków:  

a) wymiary: długość 2000-2200mm, wysokość 1000-1100mm, 
b) waga: 48-68 kg, 
c) składany podest, 
d) możliwość łączenia płotków, 
e) wykonane z metalu, 
f) ocynkowane ogniowo, 
g) trwałe oznakowanie każdego płotka w widocznym miejscu tj. w górnej prawej części napisem o treści: 

„KWP KATOWICE” o wysokości czcionki nie mniejszej niż 20 mm (np. wybijanie, grawer), 
h) przeznaczone do odgradzania tłumu podczas organizowanych imprez masowych 
i) Zamawiający dołącza do SWZiP zdjęcie poglądowe posiadanych płotków zaporowych - załącznik nr 2 do 

SWZIP 
4 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji zostały określone w załączniku nr 1 do 

SWZiP - umowa projekt 
5 Zamawiający wymaga aby:  
 a) Dostawa przedmiotu umowy wraz z opcją nastąpiła do miasta Częstochowa ul. 7 Kamienic do godziny 600 

w dniu 27.07.2016 r. Rozładunek Zamawiający zapewni we własnym zakresie. Przewidywany czas 
rozładunku 8 godzin. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie dodatkowych punktów rozładunku w 
Częstochowie w okolicy ul. 7 Kamienic. 

b) Przewiezienie przedmiotu zamówienia w dniu 28.07.2016 r. po godzinie 1500 z miejsca dostawy do SPPP 
Częstochowa w ilości 200 szt, SPPP Bielsko-Biała w ilości 200 szt oraz do KWP w Katowicach Wydział 
Zaopatrzenia - Magazyny ul. Kochłowicka 5 pozostała ilość. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany ilości do poszczególnych lokalizacji. Załadunek i rozładunek Zamawiający zapewni we własnym 
zakresie. 

c) Wykonawca na 48 godzin przed dostawą potwierdził gotowość dostawy tj. termin i godzinę dostawy, 
zawiadomieniem wysłanym do Zamawiającego. 

d) W przypadku braku potwierdzenia gotowości dostawy, Wykonawca zapewnił zastępcze wykonanie umowy 
w dniach 27.072016-28.07.2016 poprzez dostarczenie płotków zaporowych ciężkich w ilości 1200 szt. 

e) W przypadku częściowego przyjęcia asortymentu w dniu 27.07.2016 r., Wykonawca zabezpieczył 
zastępcze wykonanie umowy na ilość nieprzyjętych/brakujących płotków bądź pokrył koszty wynajęcia 
ich przez KWP w Katowicach. Ewentualny zwrot kosztów wynajęcia płotków przez KWP w Katowicach 
nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez KWP w Katowicach 

6 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przeglądu realizacji płotków u Wykonawcy w terminach 
od 11.07.2016 r. do 21.07.2016 r.  

7 Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanych płotków: 
a) Ilości asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 

kwotą brutto przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a ceną ofertową brutto 
wynikającą z oferty. 
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b) Dostawa asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym 

dla realizacji niniejszego zamówienia tj. do miasta Częstochowa ul. 7 Kamienic do godziny 600 w dniu 
27.07.2016 r. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację 
zamówienia. 

c) Zamawiający wymaga, aby asortyment dostarczony w ramach opcji posiadał te same właściwości co 
asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. 

d) Zamawiający wymaga, aby ceny jednostkowe asortymentu zakupywanego w ramach opcji były takie 
same jak ceny asortymentu podstawowego. 

8 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą specyfikacji technicznej płotków. 
9 Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych 

i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I. 
10 Zamawiający wymaga dostarczenia i przewiezienia asortymentu na własny koszt z miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego w ust 5 a do miejsc wskazanych ust. 5 b. 
11 Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment. Okres gwarancji będzie liczony od 

dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego. 
a) Zamawiający wymaga dostarczenia w dniu odbioru dokumentów gwarancyjnych w których Wykonawca 

określi zakres nie objęty gwarancją oraz sposób konserwacji i jej częstotliwość. Konserwacja asortymentu 
nie może powodować utraty gwarancji. 

b) Zamawiający wymaga aby wady ukryte asortymentu ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usuwał 
niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego. 

c) Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji asortyment podlegający naprawie Wykonawca odbierał i 
dostarczał po naprawie do Zamawiającego tj. KWP w Katowicach Wydział Zaopatrzenia - Magazyny 
ul. Kochłowicka 5 

11 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca złoży oświadczenie 
wskazując zakres, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów na oddzielnym dokumencie 

12 Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnie przez Wykonawców np. w Konsorcjum. 
13. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta w wyniku badania i oceny ofert spełni wymogi 

Zamawiającego i będzie najkorzystniejsza cenowo zostanie zaproszony do zawarcia umowy. Zaproszenie 
zostanie wysłane poprzez platformę zakupową. Miejsce oraz termin zostanie określone w zaproszeniu. 

 
UWAGA! 
Zamawiający informuje, iż może odrzucić ofertę Wykonawcy na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 
Zamawiający informuje, iż może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 
Zamawiający informuje, iż postępowanie nie jest objęte przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1 Dostawa przedmiotu umowy wraz z opcją do miasta Częstochowa ul. 7 Kamienic do godziny 600 w dniu 
27.07.2016 r. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie dodatkowych punktów rozładunku w Częstochowie 
w okolicy ul. 7 Kamienic. 

2 Przewiezienie przedmiotu zamówienia w dniu 28.07.2016 r. po godzinie 1500 z miejsca dostawy do SPPP 
Częstochowa w ilości 200 szt, SPPP Bielsko-Biała w ilości 200 szt oraz do KWP w Katowicach Wydział 
Zaopatrzenia - Magazyny ul. Kochłowicka 5 pozostała ilość.  

 
III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia:  
1.1 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania dostaw 

płotków zaporowych ciężkich. 
1.2 Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu zrealizowanych dostaw 

płotków zaporowych ciężkich w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty 
wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączenia oświadczenia, że dostawy 
zostały wykonane w sposób należyty (należycie).Wykaz i oświadczenie Wykonawcy złożą dokumencie 
sporządzonym wg wzoru załącznika nr 3 do SWZiP 

1.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na 
podstawie załączonego do oferty wykazu dostaw oraz oświadczenia w formie spełnia, nie spełnia. Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 

1.4 Zamawiający ma prawo w celu weryfikacji do przedstawionego wykazu lub dowodów zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu na rzecz którego dostawa była wykonana o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

1.5 Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt III ppkt 
1.1.  mogą spełniać wspólnie. 

 
IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
 
UWAGA! Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają elektronicznie na platformie zakupowej w formie skanu 
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do pliku z rozszerzeniem pdf: 
 

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/26966 
 
Dokumenty winny być podpisane przez osobę umocowaną (uprawnioną). Zamawiający wezwie do uzupełnienia 
dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale w przypadku ich niezałączenia. Zamawiający odrzuci ofertę 
w przypadku braku uzupełnienia dokumentów lub gdy dokumenty nie będą potwierdzać wymagania Zamawiającego. 
 
1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu ofertowym. 
2 Wykaz zrealizowanych dostaw płotków zaporowych ciężkich wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz 
załączenia oświadczenia potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty (należycie). Wykaz 
i oświadczenie Wykonawcy złożą dokumencie sporządzonym wg wzoru załącznika nr 3 do SWZiP 

3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa w rozdziale IV podpunkcie 3– składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

5 Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZiP. 
6 Pełnomocnictwo, jeśli osoba podpisująca ofertę nie jest do tego umocowana w dokumentach rejestrowych. 
7 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca złoży oświadczenie 

wskazując zakres, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów na oddzielnym dokumencie 
 
V INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1 Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować za pośrednictwem platformy zakupowej: 
https://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/26966 

2. Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami WYŁĄCZNIE za pomocą platformy zakupowej – 
zakładka „pytania/informacje”  

 
VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 70 4 KC) 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
VII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
Wykonawca składa całą ofertę elektronicznie na platformie zakupowej. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty 
wymienione w rozdziale IV SWZiP. 

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/26966  
 
IX WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Wykonawca składa całą ofertę elektronicznie na platformie zakupowej w terminie do dnia 18.05.2016r. godz. 
1200 
2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2016r. godz. 1200. 
3 Zamawiający udostępni oferty wszystkich Wykonawców po zakończeniu postępowania tj. wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania na wniosek Wykonawcy. 
4 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale IV SWZiP. 

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/26966 
 
X OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT  

Zamawiający informuje, że punktacja zostanie przyznana zgodnie z konfiguracją zastosowaną w etapie składania ofert 
na platformie zakupowej. 
 
XI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
1 Zamawiający informuje, iż po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie 

podpisania umowy za pośrednictwem platformy zakupowej. 
2 W przypadku wyboru Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą przed zawarciem umowy 

Wykonawca poda Zamawiającemu adres zamieszkania przedsiębiorcy. 
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3 W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty 

przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 

4 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy, która będzie 
regulować wzajemną współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. umowę 
konsorcjum). Umowa winna zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części 
zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej 
odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (np.: konsorcjum) ma m.in.:  
- upoważniać jednego z Wykonawców/członków konsorcjum (np. Lidera konsorcjum) – jako osobę prawną i 
reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Wykonawców 
(np. Partnerów konsorcjum) we wszystkich sprawach związanych z umową, 
- stwierdzać, że Wykonawcy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach 
 realizacji zamówienia, 
- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec 
 Zamawiającego, 
- być zawarta w formie pisemnej, 
- określać zakres rzeczowo – finansowy każdego z Wykonawców (np.: Partnerów konsorcjum). 

5 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

 
XII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY  ALBO WZÓR UMOWY 

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 1 do SWZiP – umowa projekt 
 
XIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym. 
 
XIV WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Opracowano: Katowice dnia 13.05.2016 r. 


