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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379724-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2016/S 209-379724

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-326-63/2016 Usługi badań specjalistycznych na obecność w przedstawionych dowodach rzeczowych
środków odurzających i substancji psychotropowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Tytuł nadany zamówieniu ZP-2380-326-63/2016 Usługi badań specjalistycznych na obecność w
przedstawionych dowodach rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych.
2. Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień ( kody CPV)
73 00 00 00-2 usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73 11 10 00-3 laboratoryjne usługi badawcze
3. Przedmiotem zamówienia są usługi badań specjalistycznych przedstawionych dowodów rzeczowych
(za wyjątkiem krwi oraz innego materiału biologicznego) na obecność środków odurzających i substancji
psychotropowych stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy z 29.7.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii z
późniejszymi zmianami.
3.1. Badaniu będą podlegać przedstawione przez Zamawiającego dowody rzeczowe obejmujące m.in.:
— substancje stałe w postaci: proszków, tabletek, „kryształów”,
— susze roślinne,
— ciecze,
— przedmioty mogące mieć kontakt z substancjami psychotropowymi lub środkami odurzającymi np.: wagi,
łyżeczki, „lufki”, szkło laboratoryjne, strzykawki, kartony, odzież, inne przedmioty mogące być nośnikiem śladów
kontaktowych, itp.
3.2. Zakres przeprowadzanych badań winien zawierać odpowiedzi na pytania zawarte w „Postanowieniu o
powołaniu biegłego”, w tym m.in.:
— stwierdzenie, czy dowody rzeczowe poddane badaniom zawierają środki odurzające lub substancje
psychotropowe, jeżeli tak, to określenie jakie,
— stwierdzenie, czy zidentyfikowane w przebadanych dowodach rzeczowych substancje wymieniane są w
wykazach środków odurzających i substancji psychotropowych stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy z dnia
29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami lub prekursorami wymienianymi w
Rozporządzeniach (WE) określonych w art. 1 pkt 3a i 3b Ustawy z 29.7.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii z
późniejszymi zmianami,
— stwierdzenie, czy zidentyfikowane w przebadanych dowodach rzeczowych substancje są nowymi
substancjami psychoaktywnymi wymienianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zgodnie z art. 44b ust. 2
Ustawy z 29.7.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami,
— określenie ilości tzw. „działek handlowych” możliwych do sporządzenia z materiału dowodowego
zawierającego zidentyfikowane środki odurzające i/lub substancje psychotropowe i/lub inne substancji
psychoaktywnych,
— w przypadku stwierdzenia, że zidentyfikowana substancja nie jest środkiem odurzającym i/lub substancją
psychotropową wymienianą w załącznikach nr 1 i 2 ustawy z 29.7.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii z
późniejszymi zmianami określenie rodzaju substancji, tj. czy są to substancje psychoaktywne, tzw. „dopalacze”
kontrolowane, substancje niekontrolowane, itp.
— określenie masy substancji przesłanych do badania i pozostałej po badaniach.
3.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania wymagające
wiadomości specjalnych z zakresu toksykologii, wykonawca przeprowadził odpowiednie badania w ramach
danego Postanowienia i wydał opinię biegłego z zakresu toksykologii.
4. Zamawiający informuje, że każdorazowo podstawą wykonania usług będzie Postanowienie o powołaniu
biegłego wydane zgodnie z art. 194 Kodeksu Postępowania Karnego przez zleceniodawcę (będącego jedną
z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach), dopuszczające dowód z opinii
biegłego, zespołu biegłych instytucji naukowej lub specjalistycznej z określeniem przedmiotu i zakresem
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ekspertyzy kryminalistycznej, stanowiący podstawę do wydania opinii kryminalistycznej (wykaz jednostek tj.
zleceniodawców zawiera zał. nr 1 do projektu umowy).
5. Zamawiający wymaga wykonywania poszczególnych usług w terminie tj. do wskazanej w Postanowieniu,
konkretnej daty, a w przypadku braku takiego terminu lub ściśle określonego terminu, przyjmuje się, że będzie
to 30 dni od dnia wydania Postanowienia.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca na własny koszt odbierał dowody rzeczowe wraz z Postanowieniem
od odpowiedniego zleceniodawcy w terminie wskazanym w ofercie. Zamawiający wymaga aby termin odbioru
dowodów rzeczowych wraz z Postanowieniem od zleceniodawcy nie przekroczył 3 dni roboczych od momentu
poinformowania Wykonawcy o wydaniu Postanowienia. Termin odbioru materiału od zleceniodawcy stanowi
drugie kryterium wyboru i został uściślony w Rozdziale XI SIWZ.
7. Zamawiający wymaga, wykonania zlecenia w postaci wydanej przez biegłego opinii i dostarczenia jej wraz z
materiałem dowodowym po badaniach w terminie założonym w postanowieniu do zleceniodawcy.
8. Zamawiający wymaga, aby odbiór dowodów rzeczowych wraz z Postanowieniem oraz zwrot (dostarczenie)
materiału dowodowego niewykorzystanego w badaniu wraz z opinią następowały w godzinach od 8:30 do 14:30
w dniach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku.
9. Zamawiający wymaga, aby przypadki nietypowe wynikłe w trakcie wykonywania zlecania wykonawca
konsultował ze zleceniodawcą celem ustalenia, czy w takiej sytuacji badania nadal będą wykonywane.
10. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt przewoził,
przechowywał dowody rzeczowe oraz utylizował materiał dowodowy wykorzystany w badaniach.
11. Zamawiający wymaga, aby wykonawca archiwizował i przechowywał każdą dokumentację przez okres 10-
ciu lat w przypadku opinii pozytywnych oraz 5-ciu lat w przypadku opinii negatywnych.
12. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wg potrzeb wydawał zleceniodawcom kopie opinii oraz wydruków
graficznych przeprowadzonych badań, w tym dokumentacji archiwalnych bez dodatkowej opłaty.
13. Zamawiający informuje, iż szacunkowa ilość dowodów rzeczowych do przebadania wynosi 2100 szt.
rocznie, natomiast faktyczna ilość usług wykonywanych przez wykonawcę wynikać będzie z rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego.
14. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ) Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
UWAGA:
a) Rozliczenie za zrealizowane usługi będzie następować wg cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr
1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg
Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający informuje, iż na etapie
badania i oceny ofert będzie przeliczał ceny jednostkowe za wykonanie pojedynczej usługi (zryczałtowany
koszt przebadania jednego dowodu rzeczowego) podane w ofertach przez ilości 6 300 szt., (wynikającą z
przemnożenia szacunkowej ilości wskazanej w Rozdz. I pkt 13 razy 3 lata), celem badania, czy oferta nie
przekracza kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia.
b) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
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Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert)
Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.
Definicje dotyczące grupy kapitałowej
1. Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 4
pkt. 14 Ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów)
2. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
2.1 osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej,
które nie są działalnością w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
2.2 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,
2.3 osobę fizyczną, która posiada kontrolę w rozumieniu pkt. 4 (definicja poniżej), nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji.
2.4 związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1-4, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
(zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów)
3. Przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
3.1 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
3.2 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
3.4 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
3.5 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
3.6 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
3.7 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę. (zgodnie z art. 4 pkt. 4 Ustawy z 16.2.2007 o ochronie o ochronie
konkurencji i konsumentów).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
73000000, 73111000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 268 292,68 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN. Wadium należy wnieść jak niżej.
1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 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. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978
i 1240).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się
umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-326-63/2016
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 6.12.2016 do godziny 12:00
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj.
najpóźniej w dniu 6.12.2016 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.
3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a
jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium ma zabezpieczać interes
Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ. Brak kopii wadium w ofercie nie spowoduje
odrzucenia oferty.
4. 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. Wadium ma
zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt VII SIWZ
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5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium
zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Cena jednostkowa za wykonanie pojedynczej usługi stanowi zryczałtowany koszt przebadania jednego
dowodu rzeczowego na podstawie odebranego Postanowienia wraz z wydaniem opinii i innymi kosztami i
wydatkami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. związanymi ze zwrotem materiału badania, utylizacją oraz
archiwizacją wynosi: ……….. PLN netto + podatek VAT………. %, co stanowi …………. PLN brutto (słownie:
………………… PLN ../100) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Cena jednostkowa netto za przebadanie jednego dowodu rzeczowego niezależnie od przekazanego do
badania rodzaju dowodu rzeczowego nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Maksymalna wartość zamówienia określonego w § 1 ust. 1 umowy jest równa kwocie przeznaczonej na
realizację zamówienia i wynosi: ………………………. złotych brutto.
4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej, niż wymieniona w ust. 3.
5. Rozliczenia pomiędzy stronami będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę
w terminie wynikającym z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Podstawą do wystawienia faktury każdorazowo będzie wykonanie zlecenia w terminie.
7. Podstawa zapłaty faktury będzie każdorazowo postanowienie w przedmiocie uznania kosztów wydane przez
zleceniodawcę.
8. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku.
9. Wykonawca dostarczy do siedziby zleceniodawcy każdorazowo fakturę VAT, wystawioną na Zamawiającego
tj.: Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40- 038 Katowice NIP 634-013-79-13, w treści
faktura zawierać będzie nazwę zleceniodawcy, tj. jednostki Policji zlecającej usługę.
10. Należność płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy
określone na fakturze.
11. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z fakturą dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy
z podwykonawcą za zakres prac wskazany w § 1 ust. 20.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie np.: umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną
współpracę Wykonawców, czyli 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.:
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— upoważniać jednego z Wykonawców (np.: Głównego Partnera konsorcjum) – jako osobę prawną i
reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Wykonawców
we wszystkich sprawach związanych z umową,
— stwierdzać, że Wykonawcy występujący wspólnie 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.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
UWAGA: Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej w szczególności
w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu 1 roku minimum 200 (dwieście) zleceń, tj. wydał na podstawie przekazanych
postanowień 200 szt. (niezależnie od ilości dowodów rzeczowych przekazanych do badania w ramach
jednego postanowienia) opinii biegłych sądowych wpisanych na listę z zakresu badań chemicznych lub
toksykologicznych na obecność środków odurzających, substancji psychotropowych albo zrealizował lub
realizuje (wykonał lub wykonuje) jedną umowę polegającą na wydawaniu opinii przez biegłych sądowych
wpisanych na listę z zakresu badań chemicznych lub toksykologicznych na obecność środków odurzających,
substancji psychotropowych w okresie 1 roku na kwotę co najmniej 200 000,00 zł netto (przy czym wartość
części umowy zrealizowanej w okresie nie dłuższym niż 1 rok nie może być niższa niż 200 000,00 zł netto) – w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
4 do SIWZ;
(2) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
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referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
(3) Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale III
punkt 1.2 litera a) Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
b) dysponuje minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia i odpowiedzialną za świadczenie
usług tj. posiadającą wiadomości specjalne z zakresu badań chemicznych i toksykologicznych na obecność
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, nowych substancji psychoaktywnych, oraz
innych substancji psychoaktywnych, wpisaną na listę biegłych sądowych z zakresu badań chemicznych i
toksykologicznych z terminem ważności dla każdego zakresu nie krótszym niż na dzień składania ofert lub
minimum dwoma osobami, z czego przynajmniej 1 osoba musi być wpisana na listę biegłych sądowych z
zakresu badań chemicznych z terminem ważności nie krótszym niż na dzień składania ofert oraz przynajmniej
1 osoba musi być wpisana na listę biegłych sądowych z zakresu badań toksykologicznych z terminem ważności
nie krótszym niż na dzień składania ofert.
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
4 do SIWZ
(2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego i odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
(3) Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale
III punkt 1.2 litera b), wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w wykazie Wykonawca zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego. Dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego osoby, które zostaną wskazane
przez Wykonawcę będą mogły wydawać opinie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez
inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia
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warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów
jeśli podmioty te realizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.
7. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ:
7.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,
jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym
terminie.
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, tj:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku w zakresie określonym w rozdziale III punkt 1.2 litera a) do SIWZ Wykaz
powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego i odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz musi potwierdzać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale III punkt 1.2 litera b), wykaz
powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. O każdej zmianie
personalnej osób wymienionych w wykazie Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego.
Dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego osoby, które zostaną wskazane przez Wykonawcę będą mogły
wydawać opinie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 60
2. Termin odbioru. Waga 20
3. Ilość osób. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-326-63/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.12.2016 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.12.2016 - 12:30
Miejscowość:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza

http://www.uzp.gov.pl
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Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługuje odwołanie wobec czynności:
— określenia warunków udziału w postępowaniu
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
— odrzucenia oferty odwołującego
— opisu przedmiotu zamówienia
— wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on
zobowiązany.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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