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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Obsługa prawna dla 32 jednostek KMP/KPP garnizonu

śląskiej Policji
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 563992-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: Zamówienia publiczne prowadzone na podstawie przepisów określonych

w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny

27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19 , 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050,

e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-

publiczne/katalog-zamowien-publi 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 

Adres: 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, Zespół zamówień

publicznych, Sekretariat blok A, parter

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna dla 32 jednostek KMP/KPP

garnizonu śląskiej Policji 

Numer referencyjny: ZP-2380-102-2/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa

nadana zamówieniu: ZP-2380-102-2/2018 Obsługa prawna dla 32 jednostek KMP/KPP garnizonu śląskiej

Policji. 2. Kod CPV: 79100000-5 usługi prawnicze. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 32

niżej wymienione zadania: 3.1 Zadanie nr 1 – Świadczenie usług prawniczych dla KPP Będzin; 3.2

Zadanie nr 2 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Bielsko-Biała; 3.3 Zadanie nr 3 – Świadczenie

usług prawniczych dla KPP Bieruń; 3.4 Zadanie nr 4 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Bytom;

3.5 Zadanie nr 5 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Chorzów; 3.6 Zadanie nr 6 – Świadczenie

usług prawniczych dla KPP Cieszyn; 3.7 Zadanie nr 7 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP

Częstochowa; 3.8 Zadanie nr 8 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Dąbrowa Górnicza; 3.9

Zadanie nr 9 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Gliwice; 3.10 Zadanie nr 10 – Świadczenie



25.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6caa6a0a-3f38-421d-951c-77865fb883be

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6caa6a0a-3f38-421d-951c-77865fb883be 5/17

usług prawniczych dla KMP Jastrzębie Zdrój; 3.11 Zadanie nr 11 – Świadczenie usług prawniczych dla

KMP Jaworzno; 3.12 Zadanie nr 12 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Katowice; 3.13 Zadanie

nr 13 – Świadczenie usług prawniczych dla KPP Kłobuck; 3.14 Zadanie nr 14 – Świadczenie usług

prawniczych dla KPP Lubliniec; 3.15 Zadanie nr 15 – Świadczenie usług prawniczych dla KPP Mikołów;

3.16 Zadanie nr 16 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Mysłowice; 3.17 Zadanie nr 17 –

Świadczenie usług prawniczych dla KPP Myszków; 3.18 Zadanie nr 18 – Świadczenie usług prawniczych

dla KMP Piekary Śląskie; 3.19 Zadanie nr 19 – Świadczenie usług prawniczych dla KPP Pszczyna; 3.20

Zadanie nr 20 – Świadczenie usług prawniczych dla KPP Racibórz; 3.21 Zadanie nr 21 – Świadczenie

usług prawniczych dla KMP Ruda Śląska; 3.22 Zadanie nr 22 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP

Rybnik; 3.23 Zadanie nr 23 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Siemianowice Śląskie; 3.24

Zadanie nr 24 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Sosnowiec; 3.25 Zadanie nr 25 – Świadczenie

usług prawniczych dla KMP Świętochłowice; 3.26 Zadanie nr 26 – Świadczenie usług prawniczych dla

KPP Tarnowskie Góry; 3.27 Zadanie nr 27 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Tychy; 3.28

Zadanie nr 28 – Świadczenie usług prawniczych dla KPP Wodzisław Śląski; 3.29 Zadanie nr 29 –

Świadczenie usług prawniczych dla KMP Zabrze; 3.30 Zadanie nr 30 – Świadczenie usług prawniczych

dla KPP Zawiercie; 3.31 Zadanie nr 31 – Świadczenie usług prawniczych dla KMP Żory; 3.32 Zadanie nr

32 – Świadczenie usług prawniczych dla KPP Żywiec. 4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

usług prawniczych, które w szczególności polegać będą na: 4.1 zastępstwie prawnym Komendanta

Miejskiego/Powiatowego Policji; 4.2 zastępstwie procesowym przed organami rozjemczymi, sądami

powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi, organami skarbowymi –

wszystkich instancji; 4.3 udzielaniu porad oraz konsultacji prawnych; 4.4 interpretacji i wykładni aktów

prawnych dotyczących bieżącej działalności Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji; 4.5 sporządzaniu

pisemnych opinii prawnych w zakresie problemów wynikających z działalności Komendy

Miejskiej/Powiatowej Policji (KMP/KPP); 4.6 sporządzaniu i opiniowaniu projektów decyzji

administracyjnych, umów, aneksów, porozumień, ugód, wniosków itp. wytworzonych w KMP/KPP; 4.7

konsultowaniu i opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z bieżącą

działalnością Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji; 4.8 udzielaniu pomocy w rozstrzyganiu

problemów prawnych, które mogą wystąpić w codziennej działalności KMP/KPP mający wpływ na

prawidłowe działanie jednostki; 4.9 sygnalizowaniu KMP/KPP o zmianach obowiązującego prawa a

szczególności z zakresu przepisów związanych z działalnością Policji nie później niż w terminie jednego

tygodnia od daty opublikowania; 4.10 wykonywaniu innych czynności z zakresu pomocy prawnej, o

których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2017r., poz. 1870 t.j. z późn.

zm.), w zależności od potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega, iż usługi prawnicze mogą być

wykonywane tylko przez osobę/osoby, które są wpisane na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
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zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i

form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz.

KGP z dnia 14 maja 2014 r.) dostępnym pod adresem

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolnytekst/52,Zarzadzenie-nr-17.html 6. Wykonawca zapewni ochronę

przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, konsorcjantów o przetwarzaniu

danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZiP. 8. Zamawiający dopuszcza realizację

zamówienia z udziałem podwykonawców, pod warunkiem, że podwykonawca jest również radcą

prawnym. 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 , nr 3 i nr 4 do SWZiP). Zapisy dotyczące podwykonawców

znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZiP). 9. Załącznikami do SWZiP są; 9.1 Załącznik

nr 1 do SWZiP – Formularz ofertowy 9.2 Załącznik nr 2 do SWZiP – Wzór umowy 9.3 Załącznik nr 3 do

SWZiP – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące wykluczenia 9.4 Załącznik nr 4 do SWZiP –

Oświadczenia Wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu 9.5 Załącznik nr 5 do SWZiP –

Wykaz usług 9.6 Załącznik nr 6 do SWZiP – Wykaz osób 9.7 Załącznik nr 7 do SWZiP – Wykaz aktów

prawnych UWAGA: Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi

społeczne i inne szczególne usługi”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

UWAGA: UWAGA: maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X

SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej dla

danego zadania przekroczy wartość podaną na otwarciu ofert dla tego zadania, Zamawiający podejmie

decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości posiadanych środków, czy unieważni postępowanie. 

 

II.5) Główny kod CPV: 79100000-5 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2018-07-01   lub zakończenia: 2021-06-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przedłużenia prac

komisji umowy będą obowiązywać od dnia zawarcia. Wynagrodzenie za pierwszy i ostatni miesiąc

zostanie proporcjonalnie obniżone w przypadku braku pełnego miesiąca kalendarzowego – np. 5 marca.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.2

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w
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szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał usługi polegające na

stałej obsłudze prawnej jednostek służb mundurowych odpowiadające swym zakresem przedmiotowi

niniejszego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: aa) dla 1 (jednej) jednostki w

przypadku złożenia oferty na jedno do sześciu zadań; ab) dla 2 (dwóch) jednostek w przypadku

złożenia oferty na siedem do dwunastu zadań; ac) dla 3 (trzech) jednostek w przypadku złożenia oferty

na trzynaście do osiemnastu zadań; ad) dla 4 (czterech) jednostek w przypadku złożenia oferty na

dziewiętnaście do dwudziestu czterech zadań; ae) dla 5 (pięciu) jednostek w przypadku złożenia oferty

na dwadzieścia pięć do trzydziestu dwóch zadań. Przez stałą obsługę prawną Zamawiający rozumie

świadczenie usług prawniczych dla danej jednostki przez okres minimum 12 miesięcy. Jeśli

Wykonawca wykaże się umowami zawieranymi co roku z tą samą jednostką Zamawiający uzna jako

wykazanie się doświadczeniem w jednej jednostce. Na potwierdzenie spełniania tego warunku

Zamawiający żąda dołączenia do oferty: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do

oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 4 do SWZiP. (2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZiP. b)

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponować minimum: ba) jedną osobą w przypadku złożenia

oferty na jedno do pięciu zadań; bb) dwoma osobami w przypadku złożenia oferty na sześć do

dziesięciu zadań; bc) trzema osobami w przypadku złożenia oferty na jedenaście do piętnastu zadań;

bd) czterema osobami w przypadku złożenia oferty na szesnaście do dwudziestu zadań; be) pięcioma

osobami w przypadku złożenia oferty na dwadzieścia jeden do dwudziestu pięciu zadań; bf) sześcioma

osobami w przypadku złożenia oferty na dwadzieścia sześć do trzydziestu zadań; bg) siedmioma

osobami w przypadku złożenia oferty na więcej niż trzydzieści zadań, które posiadają uprawnienia do

wykonywania zawodu radcy prawnego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda

dołączenia do oferty: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do

SWZiP. (2) wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia (radców prawnych) z

podaniem: imienia i nazwiska, zakresu wykonywanych czynności, wskazaniem numeru wpisu na listę

radców prawnych oraz wskazaniem właściwej OIRP, w której dokonano wpisu, doświadczenia (co

najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostki mundurowej i/lub doświadczenia co
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najmniej 2- letnie doświadczenie w obsłudze prawnej w administracji publicznej, podstawy

dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZiP. 2. Zamawiający dokona oceny

braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie

załączonych do oferty oraz dostarczonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w

formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który

nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt.

1 ustawy Pzp. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 



25.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6caa6a0a-3f38-421d-951c-77865fb883be

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6caa6a0a-3f38-421d-951c-77865fb883be 10/17

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy

wraz z oświadczeniami wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZiP 2. Oświadczenie

wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert, złożone na

formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do SWZIP UWAGA: a) Wykonawca, który

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do

zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3 Wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZiP oraz

wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZiP. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy, złożone na odrębnym dokumencie załączonym do oferty. 5. Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w Rozdziale IV pkt 4 SWZiP – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
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Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
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zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
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Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 



25.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6caa6a0a-3f38-421d-951c-77865fb883be

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6caa6a0a-3f38-421d-951c-77865fb883be 15/17

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SWZiP – wzór

umowy. 2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian

postanowień umowy w zakresie a) Zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto

wynikającej z realizacji umowy, b) Zmian w zakresie interpretacji przepisów dotyczących RODO. 3.

Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: c) wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem

procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania

dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności

zmiany cen za wykonanie usługi. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-06-05, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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: 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH dla

uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których

dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z

realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

Informujemy, że: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w

Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice ; • Inspektor Ochrony Danych wykonuje

swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w

Katowicach przy ul. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl; • Pani/Pana dane
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osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; • podstawą prawną przetwarzania dotyczących

Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

zwana w dalszej części „ustawą Pzp”; • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd

Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na

stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na

podstawie odrębnych przepisów; • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

organizacji międzynarodowej; • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z

przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. • posiada Pani/Pan prawo żądania od

Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia

przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym

przepisami prawa; • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; • podanie danych jest wymogiem ustawowym; • w przypadku

niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; •

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


