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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 20/S/20 

NA: DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w WERSJI 
NIEOZNAKOWANEJ 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Postępowanie prowadzone jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, zwaną 
„Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz następujących jednostek: 
 

1. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,  
Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz  
2. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk  
3. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 
4. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce 
5. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków 
6. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 19/112, 91-048 Łódź  
7. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie,  ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn 
8. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań 
9. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom  
10. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów 
11. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 
12. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 

 
dane adresowe Zamawiającego: 
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 
ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok        
nr tel. (85) 670 3137, faks (85) 670 2842 
adres strony internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl 
adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl  
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i  nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą 
PZP”. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem 
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) nie 
podlega wykluczeniu z postępowania. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie.  

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. Postępowania prowadzone jest w języku polskim, na platformie zakupowej pod adresem 
www.platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”) i pod nazwą postępowania dostępną w 
tytule SIWZ. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 szt. samochodów osobowych typu SUV w policyjnej 

wersji nieoznakowanej – 30 szt. zamówienie podstawowe oraz 5 szt. prawo opcji. 
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do projektu umowy – załącznik nr 6 
SIWZ – Specyfikacja techniczna pojazdu. 

Zamawiający przewiduje możliwość nabycia pojazdów –maksymalnie 5 sztuk - w ramach prawa 
opcji.  
Samochody zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame z samochodami zakupionymi w 
ramach zamówienia podstawowego. Cena samochodu zamawianego w ramach prawa opcji będzie 
identyczna jak cena określona dla samochodu zamawianego w zamówieniu podstawowym. 
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Ilość samochodów przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z potrzeb 
Zamawiającego i  będzie uzależniona od pozyskania dodatkowych środków finansowych.  
O ilości pojazdów zamawianych w ramach prawa opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w 
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie będzie stanowiło podstawy do zgłaszania 
przez Wykonawcę roszczeń z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy. 
 
Zamawiający wymaga dostarczenia następujących ilości pojazdów dostarczanych w zamówieniu 
podstawowym: 
- 9 szt. z radiotelefonami spełniającymi wymagania załącznika nr 1Ł do Specyfikacji technicznej 
pojazdu (załącznik nr 6 SIWZ) 
- 20 szt. z radiotelefonami spełniającymi wymagania załącznika nr 2Ł do Specyfikacji technicznej 
pojazdu (załącznik nr 6 SIWZ). 
- 1 szt. z radiotelefonami spełniającymi wymagania załącznika nr 3Ł do Specyfikacji technicznej 
pojazdu (załącznik nr 6 SIWZ). 
Rodzaj radiotelefonów zamawianych dla pojazdów w prawie opcji zostanie określony przez 
Zamawiającego i podany Wykonawcy wraz z informacją o skorzystaniu z prawa opcji. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.  

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34110000-1 – samochody osobowe. 

4. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 7 ustawy PZP. 
 

6. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP) wskazania w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) 
podwykonawców. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie 
będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zamawiający nie zastrzega 
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem                            
i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.  

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ 
przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, 
pochodzenia itp., intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego 
wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę 
rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy 
techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że 
oferowane przez niego urządzenia, materiały itp. spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

 

8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez 
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że 
wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za równoważną zostanie 
uznana norma potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów określonych w normie 
wymaganej przez Zamawiającego. 

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego w 
zakresie norm, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Aukcja elektroniczna nie jest przewidziana. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a 
ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.  
 

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
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13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 20.11.2020r. – zamówienie 
podstawowe, do 30.11.2020r. – zamówienie realizowane w ramach prawa opcji.  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy w niniejszym postępowaniu; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy w niniejszym postępowaniu; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy w niniejszym postępowaniu. 

2. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – art. 
23 ust. 1 ustawy (konsorcjum, spółka cywilna):  
1) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane 
pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale 
lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot 
uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka 
korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym 
przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia 
umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
regulującej współpracę Wykonawców; 

2) dot. spółki cywilnej – w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki 
cywilnej w postępowaniu, w ofercie należy złożyć: 

- pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii       
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej lub do reprezentowania jej w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3)  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

 
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
PZP. 
Dodatkowo, Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP, tj.: który w sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca 
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lun nienależycie 
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

3) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy PZP, tj.: który, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania. 
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4) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP, tj.: który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba, że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 oraz 16-20                      
i ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
ust. 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

7. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 
8. Udział innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – nie dotyczy                           

w niniejszym postępowaniu, Zamawiający nie postawił warunków udziału w postępowaniu.  
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY: 
1. Na ofertę Wykonawcy składa się: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ – formularz składa się 
pod rygorem nieważności w formie oryginału, w postaci elektronicznej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 2 SIWZ 

Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
b) aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) -

sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:  
- Wykonawcę,  
- każdego z Wykonawców oddzielnie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie (dotyczy konsorcjum i spółki cywilnej),  
który stanowi  wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego, o treści zgodnej ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016) -  wzór stanowi załącznik nr 
2 SIWZ. JEDZ należy złożyć w oryginale i wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania 
dostępną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja.pdf. 
 
UWAGA!!!  
Wykonawca w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia: „KRYTERIA 
KWALIFIKACJI” wypełnia tylko sekcję α. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ zobowiązany 
jest złożyć każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Dokument ten ma 
wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców (członek konsorcjum/ wspólnik 
spółki cywilnej) wykazuje spełnianie tych warunków oraz brak wykluczenia. 
 



 

5 
 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
JEDZ dotyczący podwykonawców. 

 
JEDZ składa się w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym – zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 3 lit a) SIWZ 
 
Jednolity dokument może zostać wypełniony w narzędziu znajdującym się pod adresem: 
https://espd.uzp.gov.pl 
Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera jednolity dokument w formacie xml 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego i wypełnia w narzędziu, o którym mowa 
powyżej. 
 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 
- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 
- ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego treść powinna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy. Dla ważności pełnomocnictwa wymaga się 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.  
Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.  
Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w formie oryginału, w postaci elektronicznej, 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 
3 lit b) SIWZ 
 

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium - dokument stanowiący niepieniężną formę 
wadium (gwarancja/poręczenie) powinien być złożony w oryginale, w postaci 
elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) – zgodnie z zapisami rozdz. X 
ust. 3 lit c) oraz zgodnie z postanowieniami rozdz. VIII SIWZ; 
 

e) Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego – złożone w formie określonej w rozdz. X 
ust. 4 SIWZ. 
UWAGA: Dokument ten służy potwierdzeniu parametrów oferowanego pojazdu 
podlegających ocenie w kryteriach oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SIWZ. W przypadku 
niedołączenia do oferty w/w dokumentu, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w 
drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym kryterium oceny ofert. 
 

2. Dokumenty wymagane po złożeniu ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek 
złożenia oświadczenia dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu/danym zadaniu częściowym  
zostanie złożona więcej niż jedna oferta. 
 

3. Na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie (bez obowiązku składania w ofercie) 
do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie 
oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia 
warunków udziału w postępowaniu. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 

i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności – załącznik nr 3 SIWZ; 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 3 SIWZ; 

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – 
załącznik nr 4 SIWZ; 

g) 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. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

3) W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego:  

a) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego (jeśli nie była załączona do oferty); 
b) opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wykaz konfiguracji pojazdu - załącznik nr 7 

SIWZ. 
 
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które muszą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o zamówienie (konsorcja, s.c.): 
a)  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – według załącznika nr 3 SIWZ                    

- wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z 
postanowieniami rozdz. VI ust. 1 lit. b; 

b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                   
o którym mowa w ust. 2 – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP; 

c) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 2  lit a-g) – na wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym terminie 
- składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych składa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16.10.2018r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018r., poz. 
1933). 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a) składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp- 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d, e, g składa dokument lub 
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dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3) 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 wyżej, 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 Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis dotyczący terminu wystawienia dokumentów z ust. 1 i 
2 stosuje się odpowiednio. 

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust. 
3 pkt.2 lit. a) składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                           
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                       
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                                  
Z WYKONAWCAMI 
1. Na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń, w tym 
oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu nie dopuszcza składania jakichkolwiek dokumentów w postaci papierowej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie pod adresem 
www.platformazakupowa.pl (zwana dalej „Platformą”) i pod nazwą lub numerem postępowania 
dostępną w tytule SIWZ. W zakładce „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja 
niniejszego postępowania. Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
www.platformazakupowa.pl (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie dotyczącej danego 
postępowania) oraz poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl , z 
zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Wykonawca składa ofertę oraz jednolity europejski dokument zamówienia wraz z wymaganymi 
dokumentami zgodnie z rozdz. X ust. 3 SIWZ za pośrednictwem Formularza składania oferty lub 
wniosku dostępnego na www.platformazakupowa.pl. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
określają: „REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla Wykonawców 
platformazakupowa.pl”, dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej 
Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i 
specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”. 

6. Złożenie oferty przez Wykonawcę będzie równoznaczne z akceptacją „REGULAMINU 
platformazakupowa.pl” oraz zapoznaniem się z „Instrukcją dla Wykonawców 
platformazakupowa.pl” 
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7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 500 MB 
przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych folderów.  

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
Zamawiającego wynosi 32 MB. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 
przekazania danych określają: „REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla 
Wykonawców platformazakupowa.pl”, dostępne na stronie „Platformy”, w których określono w 
szczególności że: 
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. Możliwość otworzenia pliku 

oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 
składania ofert. 

b) Oznaczenie czasu odbioru danych: 

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie 
przycisku “Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została 
złożona. 
Za datę przekazania korespondencji, o której mowa z ust. 3 za pomocą „Platformy” przyjmuje 
się datę jej prawidłowego przekazania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” na 
„Platformie”| i wyświetleniu komunikatu, że wiadomość została wysłana. 
Za datę przekazania korespondencji, o której mowa w ust. 3 za pomocą poczty elektronicznej 
przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. 

c) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w 
szczególności: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; 
.csv, .zip, .tar, .gz, (.gzip), .7Z 

d) Specyfikacja połączenia: 

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl 
to: 

− komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, 
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, 
Linux lub ich nowsze wersje, 

− przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej 
wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, 

− łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s, 
− platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 

1024x768 pikseli. 
e) Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

− dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
− dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 

formatu XAdES (stanowiącego odrębny plik). W związku z tym Wykonawca zobowiązany 
będzie załączyć oddzielny plik z podpisem. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy 
Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie: 
www.podlaska.policja.gov.pl. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl. 

12.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców. 
13.  Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 
 Anna Gołko tel. 85 670 31 37 (od 01.07.2020r – 47 711 3137), Grażyna Sacharko tel. 85 670 35 17 

(od 01.07.2020r. – 47 711 35 17) – w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych,  
Wojciech Oleszkiewicz tel. 85 670 31 49 (od 01.07.2020r. – 47 711 31 49) –  w sprawie 
przedmiotu zamówienia. 
Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00. 
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
95.000,00 zł 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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 (tekst jedn.  
Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: 

 
NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku 

Nr 25101010490008661391200000 
 
W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych wadium należy złożyć zgodnie                 
z wymaganiami określonymi w rozdz. X ust. 3 lit c) SIWZ, tj. w postaci elektronicznej poprzez 
załączenie na „platformie zakupowej” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia 
(wystawców dokumentu). 
 
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, że wniesione w takiej formie 
podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ustawy Pzp. 
Z treści dokumentu wadialnego powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 
Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 
 
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi zapewniać jego obowiązywanie na okres nie 
krótszy niż czas związania ofertą.  
Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny zawierać numer przetargu, którego dotyczą 
lub jego nazwę. 
 
Wadium musi być wniesione nie później niż do terminu określonego w rozdz. XI ust. 1 SIWZ. 
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 
oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy swojej oferty wadium, w terminie, w wysokości 
oraz formie wskazanej w niniejszej SIWZ oraz ustawie zostanie odrzucona z postępowania na 
podstawie art. 89 ust. 1 lit. 7b ustawy PZP. 
 
ZWROT WADIUM: 
1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
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1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i musi zawierać 

oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1 SIWZ. 
2. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Zamawiający zaleca 
następujące formaty danych: „pdf”, „doc”, „docx”. 

3. Składane wraz z ofertą za pośrednictwem „Platformy” dokumenty i oświadczenia powinny mieć 
następującą formę: 
a) Oświadczenie tj.: „jednolity europejski dokument zamówienia” o którym mowa w rozdz. 

VI ust. 1 lit b) powinno być złożone w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności; 

b) Pełnomocnictwo określone w rozdz. VI ust. 1 lit. c) SIWZ – jeśli dotyczy. 
Pełnomocnictwo winno być złożone: 
- w formie oryginału, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub  

osoby upoważnionej do reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub notarialnie 
poświadczonej kopii w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym notariusza. 

c) Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) powinien być 
złożony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu – 
przedstawicieli Gwaranta) w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej 
dokument. 

4. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniana warunków 
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, powinny być złożone zgodnie z formą określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1320, Dz.U. z 2018r. poz. 1991), 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 
2016r. poz. 1126) oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16.10.2018r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018r., poz. 1933). 

a) Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem; 

b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą; 

c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 
której mowa w lit. a) następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
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5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne oraz 

wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 
8. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może objąć tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zamieszczone w 
odrębnym pliku i załączone w sposób określony w „Instrukcji dla Wykonawców 
platformazakupowa.pl”. 

9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” pod 

adresem: www.platformazakupowa.pl do dnia 31.07.2020 r. do godz. 10:30:00. 
2. Sposób złożenia, zmiany lub wycofania  oferty opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców 

platformazakupowa.pl”. Ofertę należy złożyć w oryginale. 
3. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może zmienić ani wycofać oferty. 
4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na „Platformie”. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 31.07.2020r., o godz. 11:00:00 za pośrednictwem „Platformy”,                          

w siedzibie Zamawiającego w Zespole ds. Zamówień Publicznych i jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp.  
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.podlaska.policja.gov.pl 

informacje z otwarcia ofert. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ.  

3. Cena ofertowa brutto musi być wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  
w górę).  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub  świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
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1. Oferty złożone przez Wykonawców będą oceniane według poniższych kryteriów:  
 

Lp. Opis kryterium oceny oferty Znaczenie w % Sposób oceny 

1. Cena (wartość całkowita brutto) 50 % Według wzoru podanego poniżej 

2. Rozstaw osi  10% Według wzoru podanego poniżej 

3. Moc silnika  20% Według wzoru podanego poniżej 

4. 
Zużycie energii rozumiane jako 

zużycie paliwa w cyklu łączonym w 
l/100 km 

5% Według wzoru podanego poniżej 

5. 
Emisja dwutlenku węgla w cyklu 

łączonym w g/km 
3% Według wzoru podanego poniżej 

6. 
Emisja zanieczyszczeń: tlenków 

azotu, cząstek stałych oraz 
węglowodorów w mg/km 

2% Według wzoru podanego poniżej 

7. Pojemność bagażnika 10% Według wzoru podanego poniżej 

 
1) Kryterium pierwsze: cena  

 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 50 pkt. 
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „cena oferty” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 
 

 C=(Cmin/Cbad) x 50 pkt 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena oferty spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert 
Cbad – cena oferty ocenianej 
 
2) Kryterium drugie: rozstaw osi (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE 

pojazdu bazowego). 
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt. 
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „rozstaw osi” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 

R=(Rbad/Rmax) x 10 pkt 
gdzie: 
Rbad – wartość rozstawu osi badanej oferty 
Rmax – wartość największego rozstawu osi spośród złożonych ofert 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie rozstawu osi lub będzie ono rozbieżne z danymi ze 
świadectwa WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze 
świadectwa zgodności WE, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. VI ust. 1 lit. e SIWZ. 
 
3) Kryterium trzecie: moc silnika (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE 

pojazdu bazowego). 
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 20 pkt. 
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „moc silnika” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego 
wzoru: 

M=(Mbad/Mmax) x 20 pkt 
gdzie: 
Mbad – wartość mocy silnika badanej oferty 
Mmax – wartość największej mocy silnika spośród złożonych ofert 
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W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie mocy silnika lub będzie ono rozbieżne z danymi ze 
świadectwa WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze 
świadectwa zgodności WE, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. VI ust. 1 lit. e SIWZ. 
 
4) Kryterium czwarte: zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu łączonym w 

l/100 km (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego). 
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 5 pkt. 
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „zużycie energii” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego 
wzoru: 

E=(Emin/Ebad) x 5 pkt 
gdzie: 
Emin – wartość najniższego zużycia energii spośród złożonych ofert 
Ebad – wartość zużycia energii badanej oferty 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie zużycia energii lub będzie ono rozbieżne z danymi 
ze świadectwa WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze 
świadectwa zgodności WE, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. VI ust. 1 lit. e SIWZ. 
  
5) Kryterium piąte: emisja dwutlenku węgla w cyklu łączonym w g/km (zgodnie z danymi 

określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego) 
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 3 pkt. 

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „emisja dwutlenku węgla” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według 
następującego wzoru: 

Edw=(Edwmin/Edwbad) x 3 pkt 
gdzie: 
Edwmin – wartość najniższej emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert 
Edwbad – wartość emisji dwutlenku węgla badanej oferty 
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie emisji dwutlenku węgla lub będzie ono rozbieżne z 
danymi ze świadectwa WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie 
danych ze świadectwa zgodności WE, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. VI ust. 1 lit. e SIWZ. 
 
6) Kryterium szóste: emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz 

węglowodorów  w mg/km (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu 
bazowego). 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 2 pkt. 
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „emisja zanieczyszczeń” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według 
następującego wzoru: 

Ez=(Ezmin/Ezbad) x 2 pkt 
gdzie: 
Ezmin – wartość najniższej emisji zanieczyszczeń spośród złożonych ofert 
Ezbad – wartość emisji zanieczyszczeń badanej oferty 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząsteczek 
stałych oraz węglowodorów) lub będzie ono rozbieżne z danymi ze świadectwa WE, Zamawiający 
przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE, z 
zastrzeżeniem postanowień rozdz. VI ust. 1 lit. e SIWZ. 

Wartość emisji zanieczyszczeń Wykonawca poda w ofercie jako sumę wartości zanieczyszczeń 
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (mg/km). 

 
7) Kryterium siódme: pojemność bagażnika, przy 5 osobach siedzących w pojeździe  

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt. 
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „pojemność bagażnika” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według 
następującego wzoru: 

P=(Pbad/Pmax) x 10 pkt 
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gdzie: 
Pbad – pojemność bagażnika badanej oferty 
Pmax – największa pojemność bagażnika spośród złożonych ofert 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie pojemności bagażnika lub podana wartość jest 
niepoprawna, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium. 
 

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE  PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU: 

LP = C + R + M + E + Edw + Ez + P   

gdzie: 
LP - ilość uzyskanych punktów ogółem 
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1 „cena” 
R – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 2 „rozstaw osi” 
M - liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 3 „moc silnika” 
E – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 4„zużycie energii” 
Edw – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 5 „emisja dwutlenku węgla” 
Ez – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 6 „emisja zanieczyszczeń” 
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 7 „pojemność bagażnika” 
 
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą, który 

złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa  zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp,  
z wymogami kodeksu cywilnego oraz warunkami niniejszej SIWZ. 

2. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, stanowi załącznik nr 5 SIWZ. 

3. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i  terminie zawarcia umowy.  
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia.  

5. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego 
działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego 
oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem 
umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505), chyba, że 
dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY.  
Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. OGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 SIWZ.  
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadkach          
i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy Pzp – środki ochrony prawnej.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie można 
wnosić zgodnie z art. 180 i 182  ustawy PZP do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jego kopię Zamawiającemu. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. 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. 
5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 
XVIII. REGULACJE RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w 

Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok; 
 inspektor  ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – 

dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych 
osobowych: iod.kwp@bk.policja.gov.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 20/S/20 prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W 

przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
____________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

ZATWIERDZAM: 
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Załącznik 1 SIWZ 
……………………………                                                                                        
(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Pełna nazwa Wykonawcy: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  
należy podać nazwy (firmy) wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazanie 
lidera konsorcjum): 
 
 
 
 
Dane Firmy:  

Miasto: 
 

 

Województwo: 
 

 

Kod pocztowy: 
 

 

Ulica, nr domu/nr lokalu 
 

 

REGON:  NIP:  

Nr KRS (jeżeli dotyczy):  

Telefon:  Faks:   

Adres e-mail:  

Informacja, czy Wykonawca należy do sektora MŚP1)  (właściwe zaznaczyć) 

 

  TAK                NIE              

Dane do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania (jeżeli są inne niż wskazane powyżej): 

Telefon:  Faks:  

Adres e-mail:  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż określony powyżej): 

 

Nr rachunku bankowego do zwrotu wadium (jeżeli dotyczy): 

 

Wyrażam zgodę na skorzystanie z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach 
danych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
PZP. Dokument(y) jest (są) dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym 
(właściwe zaznaczyć): 
https://prod.ceidg.gov.pl       
https://ekrs.ms.gov.pl       
inne (podać adres strony internetowej): …………………………………..         
1) Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 
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Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisującej 

ofertę):  ................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………….……………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:     

DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w WERSJI NIEOZNAKOWANEJ 
(postępowanie nr 20/C/20) 

 
oferuję realizację przedmiotu zamówienia jak poniżej: 
 
 
 
L.p. 

 
 

Przedmiot 
zamówienia 

 
Marka, typ, 

wariant, 
nazwa 

handlowa 
(wypełnić 
zgodnie ze 

świadectwem 
WE) 

 
 

Ilość 
(zamówienie 

podstawowe + 
zamówienie     
z prawem 

opcji) 
 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

 

 
 

Stawka 
VAT % 

 
Łączna wartość 

brutto  
(kol.4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 

 
Samochód 
osobowy typu 
SUV                
w wersji 
nieoznakowanej  
 

 
…………….. 
…………….. 
……………... 
……………... 

 
35 

   

 
1. Oświadczam, że dostarczę pojazdy wyprodukowane w 2020 roku.  
2. Oświadczam, że rozstaw osi pojazdu wynosi:…………………mm - zgodnie ze świadectwem 

zgodności WE. 
3. Oświadczam, że moc silnika pojazdu wynosi: ………………………kW - zgodnie ze 

świadectwem zgodności WE. 
4. Oświadczam, że łączna emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów zaoferowanego pojazdu wynosi: ………..mg/km – zgodnie ze świadectwem 
zgodności WE. 

5. Oświadczam, że zużycie paliwa zaoferowanego przeze mnie pojazdu w cyklu łączonym 
wynosi………………. l/100 km – zgodnie ze świadectwem zgodności WE. 

6. Oświadczam, że emisja dwutlenku węgla w cyklu łączonym zaoferowanego pojazdu 
wynosi:……….g/km – zgodnie ze świadectwem zgodności WE. 

7. Oświadczam, że pojemność bagażnika przy 5 osobach siedzących w pojeździe wynosi: 
……………litrów. 

8. Oświadczam, że dostarczone przeze mnie pojazdy będą objęte następującym okresem gwarancji 
bez limitu kilometrów na okres: 
a) …. miesięcy bez limitu kilometrów (min. 36 m-cy)*  
/LUB/   
               36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu* - gwarancja na podzespoły 

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę, 
*należy wybrać jedną z opcji i niepotrzebne skreślić.  

UWAGA!!! W przypadku niedokonania wyboru Zamawiający przyjmie 36 miesięcy gwarancji 
bez limitu przebiegu kilometrów. 

b) …. miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą (min. 36 m-cy) , 
c) …. miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia (min. 36 m-cy), 
d) …. miesięcy - gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu (min. 36 m-cy), 
e) …. miesięcy - gwarancja na uprzywilejowanie pojazdu (mi. 60 m-cy) 
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f) …. miesięcy - gwarancja na instalację i sprzęt łączności (min. 36 m-cy). 
- licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz                 
z załącznikami, w tym  ze wzorem umowy,  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

10. Zgadzam się być związanym niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania 
ofert. 

11. Oświadczam, że wykonam przedmiotowe zamówienie w terminie określonym w SIWZ, zgadzam 
się na termin płatności określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

12. Oświadczam, że cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia. 

13. Oświadczam, że zaoferowane przeze mnie pojazdy spełniają wszystkie wymagania określone w 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ oraz, że w przypadku wyboru mojej 
oferty jako najkorzystniejszej wykonam przedmiot umowy w sposób i na warunkach określonych 
w w/w Specyfikacji Technicznej. 

14. Oświadczam, że Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania część zamówienia 
podwykonawcom: 

 
Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy Zakres części zamówienia 

   

   

 
15. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 Rozporządzenia RODO. 
16. Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (Oświadczenie składa się, jeżeli 
Wykonawca w złożonej ofercie podaje dane osób fizycznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje 
danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści 
oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)). 
 

 

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

                          (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 
  

 
 
 
 
* Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym 
rejestrze lub ewidencji.   

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo 
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.     
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Załącznik nr 2 SIWZ  

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 
ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w 
części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny 
stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: 
DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
TYPU SUV w WERSJI NIEOZNAKOWANEJ 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

 20/S/20 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii 
pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia 
i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek 
na ubezpieczenie społeczne i podatków lub 
przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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biorącej udział: c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE 

POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród 
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-
ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, 
jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 
jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

                                                 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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wskazać: [……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                                                                                                                         
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 
której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z 
podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 

[] Tak [] Nie 

                                                 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny 
wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części 
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu zapewnienia 
jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest 
następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej 
w ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego 
z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w 
których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym 
państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 3 SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz pkt. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych 
 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów i 

podpisującej ofertę):  ............................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………….……………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 
 
przystępując do postępowania na: 
 
DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w WERSJI NIEOZNAKOWANEJ 

(postępowanie nr 20/C/20) 
 
Oświadczam, że: 

1) wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, 
albo 

2) w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – załączam następujące dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia          
w sprawie spłat tych należności: 

a) …………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………….………………… 
 

 
 

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

                          (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 
 
 

Oświadczam o braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne. 

 
 

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

                          (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 
 
 
 

*  Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z formą 
reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.   
W przypadku podpisania oświadczenia przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone 
pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.                         
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum/spółka cywilna) oświadczenie składa każdy z uczestników konsorcjum/wspólników 
spółki cywilnej osobno.                    
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Załącznik nr 4 SIWZ 
 

 
 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

  
 
 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów                            

i podpisującej ofertę):  ................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………….……………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 
 
przystępując do postępowania na: 
  
DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w WERSJI NIEOZNAKOWANEJ 

(postępowanie nr 20/C/20) 
 
oświadczam o: 
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.). 

 
 
 

 
 

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

 
                          (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 

 
 
 
 
 
 
 

 
*  Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z formą 
reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.   
W przypadku podpisania oświadczenia przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone 
pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.                         
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum/spółka cywilna) oświadczenie składa każdy z uczestników konsorcjum/wspólników 
spółki cywilnej osobno.           
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Załącznik nr 5 SIWZ 
 

UMOWA  nr ………………. (projekt) 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Dnia _____________________r. w Białymstoku, pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, 

 z siedzibą ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, NIP 5420207868 
reprezentowanym przez: 
_________________ - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
- __________________________________, z siedzibą w ___________________, 
__________________________________________, wpisaną w dniu _______________ r. do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w __________________ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____________________ 
reprezentowaną przez: ____________________________________________________,* 
- ______________________________________, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 
___________________________ z siedzibą w _______________, ______________________ 
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
NIP: _____________________, REGON: ______________________,* 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Zamawiającemu z dostarczeniem maksymalnie 35 
szt. (30 szt. zamówienie podstawowe wraz z maksymalną wielkością 5 szt. w ramach prawa opcji) 
fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych (marka …, typ … ,wariant……., 
nazwa handlowa ………………….) spełniających wymagania Specyfikacji Technicznej Pojazdu i 
zgodnych z ofertą Wykonawcy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, wymagania techniczne samochodów oraz ich wyposażenie, 
warunki gwarancji – określono w Specyfikacji Technicznej Pojazdu, stanowiącej załącznik nr 1 do 
umowy.  

3. Samochody dostarczane w ramach umowy tj. z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia 
realizowanego w prawie opcji będą tej samej marki, typu, modelu, wersji wyposażeniowej oraz 
będą wyprodukowane w 2020 roku. 

4. Ilość samochodów przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji – maksymalnie 5 szt. 
wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i będzie uzależniona od pozyskania dodatkowych 
środków finansowych przez Zamawiającego. 

5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie będzie stanowiło podstawy do zgłaszania 
przez Wykonawcę roszczeń z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy 

6. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 
marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 594) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r., w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 2022 z późn. zm.). 

7. Pojazdy muszą być budowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację 
wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 
r., poz. 110 i 284 z późn. zm.)lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów (Dz. U. UE. L.2007.263.1 z późn. zm.). 
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8. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o samochodach, pojazdach lub 
przedmiocie umowy, należy przez to rozumieć samochody określone w ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Cena jednostkowa brutto zamawianego samochodu wynosi: ……………………………zł 
słownie: ………………………. – zgodnie ze złożonym w postępowaniu formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wartość umowy za całość zamówienia podstawowego, tj. 30 sztuk samochodów strony określają 
na ……………………………………………………………………………… zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………….….........). 

3. Cena samochodu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak cena określona dla 
samochodu w §2 ust 1.  

4. Maksymalna wartość umowy za zakup 5 sztuk samochodów w ramach opcji wynosi …………. 
zł brutto. 

5. Całkowita maksymalna wartość umowy wynikająca z ust. 2 i 4 wynosi ……………………… zł 
brutto. 

6. W cenie każdego pojazdu został uwzględniony koszt wykonania czterech kolejnych przeglądów 
okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych i robocizny) przewidzianych do 
wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności 
serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny z procedurami jakościowymi, 
zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. Przeglądy będą 
wykonywane co 15 tyś km przebiegu jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

7. Wartość umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym 
koszty modyfikacji samochodów, dostarczenia i rozładunku w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego oraz wszelkie niezbędne opłaty i podatki. 

 
 

REALIZACJA UMOWY 
§ 3 

1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do dnia 30.11.2020 r, przy czym: 
a) samochody zamawiane w ramach zamówienia podstawowego muszą zostać dostarczone do 

dnia 20.11.2020 r.; 
b) samochody zamawiane w ramach prawa opcji muszą zostać dostarczone do dnia 30.11.2020 r.  

2. Decyzję o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w ciągu 14 
dni po podpisaniu umowy. 

3. Terminy, o których mowa w  ust. 1 mają charakter ściśle określony i Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od umowy, w całości lub części, w przypadku zwłoki Wykonawcy  w 
dostarczeniu samochodów w powyższych terminach. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje 
w terminie do 14 dni od przekroczenia terminów określonych w ust. 1 

4. Dostarczenie samochodów nastąpi do obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 
zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. ……………………….. 

5. Samochody dostarczone przez Wykonawcę po 25.10.2020 roku będą miały zamontowane opony 
zimowe. 

§ 4 
1. Wykonawca wykona projekt modyfikacji samochodu do celów policyjnych z uwzględnieniem 

wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy, poprzez zmodyfikowanie jednego 
samochodu zgodnie z wymaganiami umowy  i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2. O przygotowaniu projektu modyfikacji do zatwierdzenia Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego faksem na numer 477113261 lub e-mailem na adres 
naczelnik.wtran.kwp@bk.policja.gov.pl  z min. 2 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach 
roboczych (poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30) podając co najmniej numer niniejszej 
umowy, oraz listę osób reprezentujących Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód, o którym mowa w ust. 1 wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi dokumentami wymaganymi w Specyfikacji Technicznej Pojazdu – załącznik nr 1 
umowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu (najpóźniej do godz. 12.00) do obiektu 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. 
Hajnowskiej 8, gdzie Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona oceny i zatwierdzenia 
wykonanego projektu modyfikacji. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności projektu modyfikacji ze Specyfikacją Techniczną 
Pojazdu  Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy uwag w formie pisemnej w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 



 

40 
 

5. Akceptacja projektu modyfikacji samochodu zostanie potwierdzona protokołem zatwierdzenia 
projektu modyfikacji pojazdu – stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

6. O przygotowaniu samochodów do odbioru Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego na 
numer faksu:……………………., e-mail………………z 5 dniowym wyprzedzeniem liczonym 
w dniach roboczych, podając co najmniej numer niniejszej umowy, planowaną datę dostawy oraz 
ilość dostarczanych pojazdów. 

7. Dostawa/odbiór będzie się odbywał w dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach  
9:00-15:00. 

8. Dostarczone do odbioru samochody muszą być zatankowane taką ilością paliwa, aby po 
ustawieniu kluczyka w stacyjce pojazdu w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie 
wskazywał pozycji rezerwa. 

9. Odbioru samochodów dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
10. Osoby reprezentujące Wykonawcę muszą posiadać pisemne upoważnienie do występowania w 

jego imieniu. 
11. Odbiór samochodu uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego 

zgodności dostarczanego pojazdu z zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu, zasadami 
wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik 
nr 1 do umowy. 

12. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy. Protokół zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

13. Protokół odbioru niestwierdzający uwag (np. wad) w przedmiocie odbioru stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

14. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy 
na Zamawiającego z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu 
odbioru oraz fizycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

15. Jeżeli w dowolnym momencie odbioru zostanie stwierdzona usterka, wada, niezgodność ze 
Specyfikacją Techniczną Pojazdu lub brak wymaganej dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od dalszego odbioru do czasu usunięcia 
nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru zostanie uzgodniony przez strony umowy.  

16. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 
17. Wykonawca oświadcza, że zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo – techniczne 

nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku 
takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 

18. Wykonawca zapewnia, że dostarczone samochody będą wole od wad fizycznych oraz prawnych. 
 

§ 5 
1. Do każdego samochodu Wykonawca dołączy: 

a) książkę gwarancyjną, 
b) wykaz wyposażenia, 
c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi 

zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:  
 konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i 

wyposażenia, 
 bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,  

d) kartę pojazdu, 
e) książkę przeglądów serwisowych, 
f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera 

potwierdzającym dane pojazdu nieznajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do 
zarejestrowania pojazdu, 

g) zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli pojazdów wraz z opisem zakresu zmian 
dokonanych w pojeździe, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu, masy własnej, liczby 
miejsc siedzących oraz o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do 
ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 

h) dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
2. Każdy wydany samochód będzie miał wykonany przegląd przedsprzedażowy (zerowy), co będzie 

odnotowane w książce przeglądów serwisowych pojazdu. 
3. Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych koszulkach 

foliowych w segregatorze formatu A4 oddzielnie dla każdego pojazdu. Segregator musi być 
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oznaczony numerem VIN dostarczanego pojazdu. Dokumenty muszą być identycznie poukładane 
w każdym segregatorze. 

 
PŁATNOŚĆ 

§ 6 
1. Zamawiający zapłaci należność za każdy odebrany samochód, po dokonaniu odbioru 

potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 12. 
2. Wykonawca dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę (oddzielnie na każdy samochód)  w 

terminie do 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, wskazując jako płatnika: 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w BIAŁYMSTOKU 

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok 
NIP: 542-020-780-68 

3. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
………………………………., ujęty na białej liście podatników, wskazany w fakturze VAT w 
terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na każdy odebrany 
samochód. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, musi 
natomiast być potwierdzona pisemnie przez Wykonawcę. 

4.  Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku płatnika. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na 

osobę trzecią lub podmiot trzeci bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

GWARANCJA 
§ 7 

1. Każdy dostarczony w ramach niniejszej umowy samochód jest objęty gwarancją bez limitu 
kilometrów na okres: 

a) …. miesięcy bez limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km 
przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 
pojazdu, na którym wykonano zabudowę*, 

b) …. miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, 
c) …. miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, 
d) …. miesięcy - gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu, 
e) ….miesięcy - gwarancja na uprzywilejowanie pojazdu (mi. 60 m-cy) 
f) ….miesięcy - gwarancja na instalację i sprzęt łączności (min. 36 m-cy). 

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. 

Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów 
technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne. Przeglądy okresowe oraz 
naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 lit. a-c realizowane będą w Autoryzowanych 
Stacjach Obsługi producenta dostarczanych samochodów. 

3. Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi (co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi w 
każdym województwie), stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

4. Zgłoszenia o wystąpieniu wady będą dokonywać przedstawiciele jednostek Policji użytkujących 
poszczególne pojazdy i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr tel. 
Wykonawcy…………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego 
dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr …………… ,                         
e-mail……………….. 

5. Usunięcie wady nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 
reklamacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się poprzez sieć ASO producenta dostarczanych samochodów, którego 
reprezentuje do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz 
zaleceń dotyczących montażu w pojeździe: 
a) instalacji antenowych i zasilania; 
b) urządzeń łączności radiowej; 
c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa; 
d) innego sprzętu służbowego. 

7. Warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę muszą być co najmniej równe warunkom 
standardowo określanym przez Wykonawcę dla klienta indywidualnego kupującego daną markę i 
model samochodu na terenie Polski. W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, 
że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez 
Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie będą powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 
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8. Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie 
materiałów eksploatacyjnych co nie będzie powodować utraty ani ograniczenia uprawnień 
wynikających z fabrycznej gwarancji. 

 
KARY UMOWNE 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach: 

a) za zwłokę w dostarczeniu samochodów w terminie o którym mowa w  § 3 ust. 1,                         
w wysokości 1% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za 
każdy niedostarczony w terminie pojazd. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wartości brutto 
określonej w § 2 ust. 1  za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, za każdy pojazd w którym stwierdzono wady; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,5% 
wartości brutto określonej w § 2 ust. 1  za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 7 ust. 5 za każdy pojazd; 

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 1 lit. e). 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w części, z przyczyn o których mowa w § 3 
ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 15 % wartości niezrealizowanej części umowy 
obliczonej na podstawie § 2 ust. 1 umowy. 

2. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają żądania odszkodowania przekraczającego ich 
wysokość, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy. 
4. Zapłata kar umownych, określonych w ust. 1 lit a-c nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 

przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem 
niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE I PORZĄDKOWE 

§ 9 
Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli. 
Dane do kontaktów: 
a) Ze strony Wykonawcy: 

Nr telefonu …………………… nr faksu: ……………………adres e-mail: ….………….....; 
Nr telefonu …………………… nr faksu: ……………………adres e-mail: ….………….....; 

b) Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się:  
 Wydział Transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 10, 15-854 Białystok 
Imię i nazwisko ………………………………………………  
Nr telefonu …………………… nr faksu: ……………………adres e-mail: ….………….....;  
mię i nazwisko ………………………………………………  
Nr telefonu …………………… nr faksu: ……………………adres e-mail: ….…………..... 

 
§10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

a) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy i nie 
powodujących podwyższenia ceny; 

b) nastąpiła zmiana w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu pojazdu bazowego 
związana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
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§ 12 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a 
jeden Wykonawca. 

§ 14 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
1) Specyfikacja Techniczna Pojazdu – załącznik nr 1 
2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 
3) Protokół zatwierdzenia projektu modyfikacji samochodu – załącznik nr 3 
4) Protokół odbioru – załącznik nr 4 
5) Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi – załącznik nr 5 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: 
 

 
 
 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do umowy/ załącznik nr 6 SIWZ 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POLICYJNEGO POJAZDU NIEOZNAKOWANEGO 

TYPU SUV 
 

 
I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU 

 
Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać: 
- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,  
- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, 
oznakowania oraz oznaczenia wyrobu. 

  
II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU 

 
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot 
zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.  
 
 

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 i 284                 

z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022               
z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów 
oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do 
celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji 
Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594). 

 
IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej wersji oznakowanej. 
Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”. 
 
V. WYMAGANIA STANDARDOWE 

 
1. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
1.1 Przeznaczenie pojazdu 
 
Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do zadań patrolowych, interwencyjnych oraz kontroli 
pojazdów. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe,  
w szczególności obejmujące: kontrolę dokumentów dotyczących osób i pojazdów, sprawdzanie osób                
i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej, przewożenie osób. 
 
1.2 Warunki eksploatacji 
Pojazd musi być przystosowany do: 
1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w 

polskiej strefie klimatycznej: 
a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC, 
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin, 
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s, 
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d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ), 
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut. 

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych, 
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu, 
1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych. 
 
1.3 Wymagania formalne 
1.3.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 
marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej 
i straży pożarnej. 

1.3.2 Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację 
wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub 
Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., 
ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U 
UE.L.2007.263.1 z późn. zm.).  
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu 
bazowego) musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie składania 
oferty przetargowej. 

1.3.3 Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać 
świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy 
podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub 
wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu 
nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta 
pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Zamawiający 
dopuszcza potwierdzenie spełnienia wymogu poprzez przeprowadzenie badania 
całopojazdowego wykonanego przez akredytowaną jednostkę badawczą.  
Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na 
podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z badania całopojazdowego 
wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostkę uprawnioną do badań 
homologacyjnych w ww. zakresie. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

1.3.4 Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

1.3.5 Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli pojazdów wraz z 
opisem zakresu zmian dokonanych w pojeździe, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu, 
masy własnej, liczby miejsc siedzących oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed 
dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego po zabudowie zgodnie z ustawą Prawo 
o ruchu drogowym. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. 

1.3.6 Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i 
czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG 
ONZ dla klasy 2.  
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

1.3.7 Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy 
zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów. 

1.3.8 Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego 
w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi być  ukompletowany 
w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia. 

1.3.9 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów 
specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez 
Wykonawcę w każdej fazie realizacji umowy niezbędnych dokumentów, w szczególności 
dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z 
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badań). 
1.3.10 W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania 

i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe 
rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.  

1.3.11 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego   
w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców 
indywidualnych. 

1.3.12 Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu 
bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 
Dokument ten musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie 
składania oferty przetargowej. 

 
1.4  Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego 
 
1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia 
1.4.1.1 Pojazd SUV (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) 

kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z 
metalu. 

1.4.1.2 Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce 
kierowcy) dla 5 osób. 

1.4.1.3 Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa    przestrzeni 
bagażowej.  

1.4.1.4 Wszystkie drzwi przeszklone. 
1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2.500 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE). 
1.4.1.6 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4.160 mm (według danych  

z 5 świadectwa zgodności WE). 
 

1.4.2  Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania 
1.4.2.1 Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o 

zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co 
najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu 
(według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE). 

1.4.2.2 Pojemność skokowa silnika, nie mniejsza niż 1.351 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa 
zgodności WE). 

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika o zapłonie iskrowym, nie mniejsza niż 100 kW (według 
danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE ).  
 

1.4.3 Warunki techniczne dla układu hamulcowego 
Układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu 
kół pojazdu podczas hamowania.  
 

1.4.4  Warunki techniczne dla układu kierowniczego 
1.4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył. 
1.4.4.2 Wspomaganie układu kierowniczego. 
1.4.4.3 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu. 
 
1.4.5 Wymagania techniczne dla układu napędowego 
1.4.5.1 Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 190 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa 

zgodności WE). 
1.4.5.2 System stabilizacji toru jazdy. 
1.4.5.3 Napędzana przednia i tylna oś pojazdu (napęd 4x4). 
 
1.4.6 Wymagania techniczne dla kół jezdnych 
1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym. 
1.4.6.2 Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.  

W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, 
bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy. 

1.4.6.3 Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera 
pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub 
wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami 
śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 1.4.6.2. Opony 
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zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów (z późn. zm.). Zamawiający wymaga dostarczenia identycznych 
opon śniegowych (zimowych) dla wszystkich dostarczonych pojazdów.  

1.4.6.4 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami 
(obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową 
producenta pojazdów. 

1.4.6.5 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane  
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE. 

1.4.6.6 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru danej partii pojazdów. 
1.4.6.7 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon 

bieżnikowanych. 
 

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 
1.4.7.1 Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie). 
1.4.7.2  Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym  

z fabrycznej oferty producenta pojazdu.  
1.4.7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.  
   
1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu 
1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. 
1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń. 
1.4.8.3 Pełno wymiarowe kurtyny gazowe boczne. 
1.4.8.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. 
1.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych  

z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy. 
1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz. 
1.4.8.7 Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED. 
1.4.8.8 Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, 

wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. 
1.4.8.9 Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą umożliwiająca obsługę, co najmniej 

radioodtwarzacza i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego. 
1.4.8.10 Wewnętrzne lusterko wsteczne. 
1.4.8.11 Komputer pokładowy. 
1.4.8.12 Centralny zamek sterowany pilotem. 
1.4.8.13 Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz 

siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia 
oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie  
(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie. 

1.4.8.14 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym 
zamkiem. 

1.4.8.15 Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń. 
1.4.8.16 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o 

przekątnej min. 5 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli 
centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w (dwa) głośniki i 
bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie 
Bluetooth. 

1.4.8.17 Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na 
kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w pkt. 1.4.8.16. 

1.4.8.18 Przestrzeń bagażowa pojazdu musi być wyposażona w składaną żaluzję lub roletę. 
1.4.8.19 Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną. 
1.4.8.20 Klimatyzacja automatyczna z regulacją elektroniczną/automatyczną temperatury, regulacją 

intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym. 
1.4.8.21 Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC. 
1.4.8.22 Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i 

pasażera. 
1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu 
1.4.9.1. Przed zawarciem mowy Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 4 stonowane 

kolory lakierów (wymagane są lakiery metalizowane lub perłowe) z oficjalnej oferty 
handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów 
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lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę wskazując ilość pojazdów w 
wybranym kolorze.  

1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia 
wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwe 
w utrzymaniu w czystości. 

 
Spełnienie wszystkich wymogów określonych w pkt 1.4 musi być potwierdzone 
oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentu wystawionego 
przez producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzającego spełnienie 
wszystkich ww. wymagań oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

 
1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu 

 
1.5.1 Wymagania formalne  
 

Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 
22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby 
Więziennej i straży pożarnej. 
Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. Dokument 
potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający 
spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie 
oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

 
1.5.2 Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu 
1.5.2.1 Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu: 
 - I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy), 
 - II rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy. 

Do celów obliczeniowych należy przyjąć wagę jednego funkcjonariusza z indywidualnym 
wyposażeniem służbowym (w tym kierowcy) – 95 kg. 

1.5.2.2 Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem oraz z paliwem, olejami, 
smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę 5 funkcjonariuszy (5 x 
95 kg) nie może przekraczać maksymalnej wartości określonej przez producenta pojazdu 
bazowego. 
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu ze 
wskazaną jego masą własną po zabudowie, wydane przez uprawnioną stację kontroli 
pojazdów) musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto w fazie odbiorów pojazdów Wykonawca 
dołączy do każdego z dostarczanych pojazdów badanie techniczne pojazdu ze 
wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli 
pojazdów. 

1.5.2.3 I rząd siedzeń musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (2 punkty świetlne, 
o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła maksymalnie 
3.500 K. Lampy muszą być umieszczone nad siedzeniem kierowcy  
i dysponenta w miejscu umożliwiającym czytanie i sporządzanie dokumentacji służbowej. 

 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.5.2, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 

 
1.5.3 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 
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1.5.3.1 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach 
niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować  
z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość  
i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

1.5.3.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone bilansem 
elektrycznym wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans 
musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich 
odbiorników dodatkowych zainstalowanych w pojeździe (w tym środków łączności 
radiowej) oraz całej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego, z zapasem mocy, co 
najmniej 10%. Bilans musi uwzględniać straty związane z zasilaniem pojazdu bazowego i 
ładowaniem akumulatorów. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy 
techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej 
instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz 
podzespołów. Dodatkowo Wykonawca do bilansu dołączy oświadczenie wystawione przez 
producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie 
akumulatorów i alternatora, o których mowa w pkt. 1.4.7.2 i 1.4.7.3 oraz zawierające 
wartość zapotrzebowania pojazdu bazowego na energię elektryczną (napięcie, natężenie 
prądu i moc). 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

1.5.3.3 Pojazd musi być wyposażony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki  
o prądzie obciążenia min. 10 A zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu. 

1.5.3.4 W przedniej części wnętrza pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta 
musi być zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki z zaślepką o prądzie 
obciążenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB każde o prądzie obciążenia min. 2 A. 
Wszystkie gniazda muszą być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu. 

1.5.3.5 Pojazd musi posiadać dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po 
lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i 
dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie 
obciążenia min. 10 A, służące do zasiania lamp sygnalizacji uprzywilejowania, o których 
mowa w pkt 1.5.6.3. 

1.5.3.6 W bagażniku pojazdu musi być zamontowane dodatkowe gniazdo zapalniczki z zaślepką o 
prądzie obciążenia min. 10 A zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu. 

1.5.3.7 Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników dodatkowych 
zabudowy zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem. 

 
Spełnienie wymagań określonych pkt. 1.5.3, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

 
1.5.4 Wymagania dla wyposażenia pojazdów 

 W skład wyposażenia pojazdu wchodzi: 
1.5.4.1 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum  

1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. 
1.5.4.2 Apteczka samochodowa wraz ze spisem wyposażenia, w którego skład wchodzą, co 

najmniej: 
 

Lp. Nazwa/rodzaj sprzętu 
Jednostka 

miary 
Liczba Uwagi 

1 Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży szt. 2  

2 Rękawiczki nitrylowe para 10  

3 Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1  

4 Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt. 
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Lp. Nazwa/rodzaj sprzętu 
Jednostka 

miary 
Liczba Uwagi 

5 Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 szt. 2  

6 Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 szt. 2  

7 Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m szt. 2  

8 Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m szt. 2  

9 
Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 
m 

opakowanie 1  

10 Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m opakowanie 1  

11 Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1  

12 Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm szt. 2  

13 Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm szt. 2  

14 
Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 
ml 

szt. 1  

15 Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2  

16 Nożyczki ratownicze szt. 1  

17 
Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do 
cięcia pasów 

szt. 1  

 
1.5.4.3 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. 
1.5.4.4 Dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, 

zawierające latarkę, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. 
1.5.4.5 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: 

a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, 
b) klucz do kół, 
c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, 
d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora. 

1.5.4.6 Dywanik gumowy w przestrzeni bagażowej. 
1.5.4.7 Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą 

znajdować się żadne napisy. 
1.5.4.8 Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia 

pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz w 
przypadku gwałtownego ruszania i hamowania. Szczegółowe miejsca montażu i transportu 
poszczególnych elementów wyposażenia pojazdu zostaną określone przez przedstawicieli 
Zamawiającego na etapie konsultacji technicznych i oceny projektu modyfikacji pojazdu.  

 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.5.4, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 
 

1.5.5  Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej  
1.5.5.1 Pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego  

w wersji rozdzielnej. 
1.5.5.2 Radiotelefon musi być dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę (specyfikacja 

radiotelefonu znajduje się w załączniku 1,2,3 Ł). 
1.5.5.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora 

radiotelefonu z pkt 1.5.5.1 w przedziale I, natomiast jednostki NO pod siedzeniem 
dysponenta lub przestrzeni bagażowej albo w innym miejscu uwzględniając przestrzenne 
możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu nastąpi 
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po rozstrzygnięciu przetargu w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
1.5.5.4 Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min. 4 punktów 

wyjściowych) z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min. 
2,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowej w okolicach konsoli środkowej, 
pod deską rozdzielczą, 
 w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej. 

1.5.5.5 Wykonawca musi poprowadzić przewód zasilający o takich samych parametrach, kolorach 
i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.5.4 do przestrzeni bagażowej lub pod siedzenie albo w 
inne miejsce uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, zakończony min. 
czteropunktową listwą bezpiecznikową z łączówkami połączeniowymi dla przewodów 
zasilających o przekroju min. 2,0 mm2 przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności 
radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi być odpowiednio trwale oznakowana i opisana. 

1.5.5.6 Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listew przewód zasilający (minus 
czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej 
źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora). 

1.5.5.7 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww. urządzeń 
łączności. 

1.5.5.8 Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu anten dostarczonych i 
zainstalowanych przez Wykonawcę opis anten znajduje się w załączniku 1,2,3 Ł 

1.5.5.9 Konstrukcja ww. anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni. 
Parametry współczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosić ≤ 2  
w całym zakresie częstotliwości. Rodzaj zastosowanej anteny (kamuflowana, 
zintegrowana, standardowa) uzależniony jest od rodzaju pojazdu oznakowany, 
nieoznakowany.  

1.5.5.10 Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po 
uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. 

1.5.5.11 Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą 
przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę 
promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą 
separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia 
elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 88MHz÷108 MHz, 
148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz, w pasmach częstotliwości pracy 
wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na 
terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS. 

1.5.5.12 Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności 
radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w 
instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich 
zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. 

1.5.5.13 Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez 
konieczności demontażu wyposażenia pojazdu. 

1.5.5.14 Wykonawca do każdego pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów 
zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto 
instrukcję instalacji zgodne z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci 
nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z 
miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem 
prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także 
miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być 
wykonana w języku polskim. 

1.5.5.15 Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności 
radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu. 

1.5.5.16 Zainstalowane anteny zewnętrzne muszą być w kolorze czarnym lub  
w kolorze nadwozia oraz być wyglądem maksymalnie zbliżone do fabrycznej anteny 
radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu, dopuszcza się anteny  
z podstawą magnetyczna po uprzedniej konsultacji z zamawiającym. 
 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.5.5, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 
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1.5.6 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu 
 
1.5.6.1 Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w którego 

skład wchodzić muszą urządzenia określone w pkt. od 1.5.6.2 do 1.5.6.8. 
1.5.6.2 Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru 

niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z 
Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w 
automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów 
musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w 
manipulatorze opisanym w pkt. 1.5.6.8. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

1.5.6.3 Pojazd musi posiadać lampę LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem 
magnetycznym oraz lampę LED o barwie światła czerwonej z mocowaniem 
magnetycznym. Każda z lamp musi posiadać przewód spiralny o długości w zakresie od 5 
do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z gniazd, o których mowa w 
pkt. 1.5.3.5. Podstawy lamp nie mogą powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu 
pojazdu. Sposób mocowania lamp musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z 
maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Spełnienie wymogu musi być 
potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub 
sprawozdania z badań, wydanego przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wyniki badań muszą być uzyskane na 
podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane 
nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu 
po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie 
oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wykonawca we wnętrzu pojazdu musi zapewnić 
miejsca do przewozu lamp LED umożliwiające ich łatwe podłączenie i umieszczenie na 
dachu pojazdu przez funkcjonariuszy poruszających się pojazdem. 

1.5.6.4 W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być 
zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach 
bezbarwnych, o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamocowane w sposób 
umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich 
demontażu. Każda z lamp musi posiadać co najmniej cztery diody LED o wysokiej 
światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. 

1.5.6.5 Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą: 
a) posiadać homologację, 
b) być zamontowane lub umieszczone w taki sposób, aby źródło światła było skierowane 

prostopadle do osi poziomej pojazdu, 
c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, 

1.5.6.6 Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały 
uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi: 
a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej 

korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w 
odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 
dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 
lub regulaminu 28 EKG ONZ.  
Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy 
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego dla 
pojazdu reprezentatywnego przez akredytowaną jednostkę badawczą. Dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej 
korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na 
postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań 
wg PN-90/S-04052 ISO 5128.  
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Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy 
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego dla 
pojazdu reprezentatywnego przez akredytowaną jednostkę badawczą. Dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

c) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 według normy PN-EN 
60529:2003.  
Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy 
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego przez 
akredytowaną jednostkę badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 

d) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych 
elementów pojazdu. 

1.5.6.7 Urządzenie, o którym mowa w pkt. 1.5.6.6 musi ponadto posiadać funkcje: 
a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków, 
b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, 

Wail), co najmniej z wykorzystaniem klaksonu pojazdu, 
c) sterowania lampami sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania, 
d) rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym, 

1.5.6.8 We wnętrzu pojazdu w sposób skryty (zakamuflowany) w miejscu gwarantującym łatwą 
obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym 
mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem, o którym mowa w pkt. 1.5.6.6. 

1.5.6.9 W celu zagwarantowania niezawodnej i długotrwałej pracy urządzeń sygnalizacji 
uprzywilejowania w ruchu drogowym, o których mowa w pkt. 1.5.6.3, 1.5.6.4, 1.5.6.6, 
1.5.6.7, 1.5.6.8, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca montował w pojeździe urządzenia 
tego samego producenta (takiej samej marki) posiadającego autoryzowane punkty 
serwisowe i/lub autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski.  

1.5.6.10 Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi 
spełniać następujące warunki: 
a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie 

sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości 
włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji 
świetlnej), 

b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła 
niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej), 

c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być 
sygnalizowane lampką kontrolną, 

d) włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za sobą 
włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej, 

e) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych 
sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji 
dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, 

f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze 
stacyjki pojazdu, 

g) przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi 
pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji 
dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych. 

1.5.6.11 Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu  
z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice 
wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. 
Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania: 
a) punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego  i 
białego 2 generacji, 

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i 
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oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). 
c) współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać 

się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych  w tabeli: 
  
 

Barwa 
materiału 

Współrzędne punktów narożnych Minimalne wartości 
współczynnika 

luminancji 
1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,27 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Niebieska 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.5.6, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie 
oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
 

1.6 Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy 
1.6.1 W ramach konsultacji określonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu wstępnego planu zabudowy pojazdu uwzględniającego 
wymagania określone w specyfikacji technicznej  
i zawierającego wstępne schematy, rysunki oraz dane techniczne urządzeń przewidzianych 
do zabudowy. 

1.6.2 Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania  
i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący  
w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych 
otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu 
przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób 
zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne 
(skamuflowane). 

1.6.3 Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi 
korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta 
danego urządzenia. 

1.6.4 Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność 
konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne 
oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania. 

1.6.5 Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone 
w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w 
motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach  
w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy 
układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia 
przewodu zgodny z wymaganiami producenta. 

1.6.6 Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości 
samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować 
specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas 
układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być 
ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas 
eksploatacji. 

1.6.7 Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z 
przewodami instalacji elektrycznej. 

1.6.8 W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować 
uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć 
dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa 
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sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów. 
1.6.9 Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi 

krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 
1.6.10 Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo 

zabezpieczone antykorozyjnie. 
1.6.11 Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania 

elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów 
zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek 
sześciokątnych. 

1.6.12 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie 
elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. 

1.6.13 Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w 
przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze 
wymontowanie i ponowne zamontowanie. 

1.6.14 Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze 
wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. 

1.6.15 Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejności zakładać 
wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki, 
wnęki, itp. W przypadku braku możliwości zabudowy w wolnych  przestrzeniach 
Wykonawca musi osłonić dodatkowe zamontowane elementy wyposażenia dedykowanymi 
metalowymi pokrywami gwarantującymi odpowiedni poziom wentylacji, możliwość 
serwisu oraz brak dostępu przez osoby nieuprawnione.  

 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.6, musi być potwierdzone oświadczeniem 
Wykonawcy popartym dokumentacją techniczną, konstrukcyjną i obliczeniami 
wytrzymałościowymi oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

 
1.7 Wymagania konstrukcyjne 
 
1.7.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym 

zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. 
1.7.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. 

cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną 
ochronę antykorozyjną. 

1.7.3 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane 
w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów    i urządzeń. 

1.7.4 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze 
techniki w zakresie miniaturyzacji. 
Spełnienie wymagań określonych pkt. 1.7, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 

 
1.8 Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania 
1.8.1 Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu: 

a) tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane                              
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) 
lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy, 

b) tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie                                      
z kierowcą. 

1.8.2 Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać 
tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane: 
a) symbol lub numer producenta, 
b) numer kolejny wyrobu, 
c) rok produkcji. 

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące 
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wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub 
graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i 
zamocowane w sposób trwały. 

 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.8, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 

 
1.9 Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu. 
1.9.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do 

użycia. 
1.9.2 Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym 

powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego  
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w 
pkt 1.2.1.  

1.9.3 Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek 
pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach). 

 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.9, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 

 
2 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

 
2.1 Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów. 

2.2  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych. 
 

Spełnienie wymagań określonych w pkt. 2, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 

3.1 Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania                     
i obsługi pojazdu. 

3.2 Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. 
3.3 Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały                           

w widocznych miejscach. 
3.4 Pojazd na zewnątrz oraz wewnątrz nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby 

powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu. 
3.5  Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. 
3.6 Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt 1.5.4.1. 
3.7  Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt 1.5.4.2. 
3.8 Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia  pojazdu 

związanych z bezpieczeństwem użytkowania. 
3.9 Wykonawca przeprowadzi na swój koszt na terenie Polski w miejscu 

i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (po zatwierdzeniu projektu modyfikacji 
pojazdu i przed odbiorem pojazdów) szkolenie dla maksymalnie 24 przedstawicieli 
użytkowników z zakresu obsługi pojazdu bazowego wraz z zabudową. Szkolenie musi być 
przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzoną 
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modyfikacją pojazdu. Czas szkolenia musi wynieść min. 6 godzin. Jednostki organizacyjne 
Policji pokryją koszty transportu przedstawicieli użytkowników natomiast wszystkie inne 
koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie będzie zakończone 
wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników imiennego 
zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w szkoleniu i zawierającego 
informację o jego zakresie (kopia ww. zaświadczenia lub świadectwa wraz z listą 
obecności, zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego).  
 
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 3, o ile nie zostały szczegółowo opisane w 
poszczególnych punktach, musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz 
pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 
projektu modyfikacji pojazdu. 

 
VI. GWARANCJA WYKONAWCY 
 
1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o 

ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie. 
2. Pojazd musi być objęty gwarancją na okres:  

a) min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min.  
100 000 km przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne                               
i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę, 

b) min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, 
c) min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, 
d) min. 36 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu, 
e) min. 60 miesięcy – gwarancja na uprzywilejowanie pojazdu, 
f) min. 36 miesięcy – gwarancja na instalację i sprzęt łączności, 
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane 
przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu określone w pkt. 2 
ppkt. 1 – 6, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, jednakże Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do ich skrócenia do okresów minimalnych wymaganych w postępowaniu 
przetargowym, indywidualnie dla każdego z dostarczonych pojazdów, a Wykonawca nie może 
wnosić roszczeń z tego tytułu. 

4. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,  
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy 
wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne 
płyny eksploatacyjne. 

5. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 
6. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na 
nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia 
reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………… 
lub elektronicznie na adres e-mail …………………………………... 

7. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia. 

8. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów 
eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z 
fabrycznej gwarancji. 

9. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez 
Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

10. Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie 
możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe: 
1) instalacji antenowych i zasilania; 
2) urządzeń łączności radiowej; 
3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa; 
4) innego sprzętu służbowego. 

11. Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania czterech kolejnych 
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przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów i robocizny) 
przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. 
Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny z 
procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta 
samochodu. W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju 
silnikowego oraz filtra oleju. Terminy przeglądów okresowych wynikają ze wskazań układu 
sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej 
niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w 
zależności co nastąpi wcześniej. 

12. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2  
i 3 realizowane będą bezpłatnie w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga 
wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w 
każdym województwie. W przypadku województwa mazowieckiego dodatkowo wymagane 
jest wskazanie co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie Warszawy lub w 
powiatach ościennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania odpłatnych 
przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta 
pojazdów na terenie całego kraju dostępnych dla klientów indywidualnych. 
W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca 
zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej 
stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający 
wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi w fazie składania oferty 
przetargowej. 

13. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt. 4, 5 i 6 
realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku gdy przegląd lub 
naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający 
dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu 
pojazdu do miejsca wykonania przeglądu/naprawy oraz po wykonanym przeglądzie/naprawie 
do miejsca użytkowania pojazdu.   

 
VII. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ 

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

1.1 Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych. 
1.1.1 Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. 
1.1.2 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
 
1.2 Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
1.2.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
1.2.2  W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów 

specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji 
technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań). 

 
1.3 Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów. 
1.3.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
1.3.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów 

specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji 
technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań). 

1.3.3 Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim: 
a) książkę gwarancyjną, 
b) wykaz wyposażenia, 
c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, 

która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia 
związane z: 
- bezpiecznym użytkowaniem pojazdu, 
- konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i 

wyposażenia,  
- wymaganymi terminami przeglądów okresowych, specyfikacjami olejów 

i płynów eksploatacyjnych, 
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- parametrami zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji 
łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną 
z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz 
wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami 
instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem 
prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a 
także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.  

d) kartę pojazdu, 
e) książkę przeglądów serwisowych, 
f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem 

producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nieznajdujące się  
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 

g) zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli pojazdów wraz z opisem zakresu 
zmian dokonanych w pojeździe, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu, masy 
własnej, liczby miejsc siedzących oraz o przeprowadzeniu badania technicznego 
przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo 
o ruchu drogowym,  

h) dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
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Załącznik 1 Ł  
 
 

Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu rozłącznym –  
 

Lp. 
Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu 
rozłącznego wymagane przez Zamawiającego 

1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe 

1.1 
Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach 
simpleks/duosimpleks 

1.2 Moduł BLUETOOTH wewnętrzny lub zewnętrzny 

1.3 Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy 

1.4 
Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), 
umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału 
w trybie cyfrowym 

1.5 Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków 

1.6 
Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla 
każdego kanału 

1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania 

1.8 
Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, 
grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego 

1.9 Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych 

1.10 
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, 
skaningu i stanów monitorowania 

1.11 Wbudowany odbiornik GPS 

1.12 
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie 
cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją 
akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) 

1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu 

1.14 

Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: 
- zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci 
- zdalny monitoring 
- zdalne zablokowanie radiotelefonu 
- zdalne odblokowanie radiotelefonu 

1.15 
Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale 
analogowym  

1.16 Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) 

1.17 Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów 

1.18 
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi 
pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń 
retransmisyjnych 

1.19 
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 
programowalne przyciski 

1.20 
Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami 

1.21 
Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi 
do tego celu przyciskami 

1.22 
Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, 
podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. 

1.23 Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 

1.24 Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS 

1.25 Głośnik wbudowany w panel sterujący 
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Lp. 
Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu 
rozłącznego wymagane przez Zamawiającego 

1.26 
Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań 
indywidualnych w trybie cyfrowym 

1.27 Menu radiotelefonu w języku polskim 

2 Parametry techniczne ogólne 

2.1 Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz 

2.2 
Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) 
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXW 
dane i głos) 

2.3 Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 

2.4 
Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem 
przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 

3 Parametry techniczne nadajnika 

3.1 
Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości 
od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) 

3.2 
Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym 
kanale 

3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz 

3.4 Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. 

3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) 

3.6 Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości 
maksymalnej 

3.7 Odstęp od zakłóceń min. 40 dB 

3.8 Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz 

3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika 

3.10 Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 

4 Parametry techniczne odbiornika 

4.1 
Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. 
Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V 

4.2 Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości 
maksymalnej 

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) 

4.4 Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz 

4.5 Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz 

4.6 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W 

4.7 Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz 

5 Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm 

5.1 Czas  do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. 

5.2 Czas  do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s 

5.3 Dokładność lepsza niż 10 m 

6 Antena GPS 

6.1 
Antena GPS do umieszczenia wewnątrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (długość min. 
5m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu. 

7 Środowisko i klimatyczne warunki pracy 

7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250  +550C 
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Lp. 
Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu 
rozłącznego wymagane przez Zamawiającego 

7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300  +600C 

7.3 Minimalny zakres temperatury składowania – 400 +650C 

7.4 Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 

7.5 Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV 

8 Wymagania uzupełniające 

8.1 

Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą 
być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z 
normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie 
bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 

8.2  Deklaracja zgodności 

9 
Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu do montażu rozdzielnego 
(kamuflowanego) 

9.1 Radiotelefon 

9.2 

Zestaw do rozdzielnej instalacji zespołu nadawczo-odbiorczego i manipulatora 
radiotelefonu, który musi się składać co najmniej z niezbędnego przewodu długości 
min. 5m oraz adapterów, uchwytów. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi 
zapewnić takie same funkcjonalności radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy 
bezpośrednim scaleniu manipulatora z zespołem nadawczo-odbiorczym. 

9.3 
Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi 
oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza 
akcesoriów radiotelefonu 

9.4 Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT 

9.5 Głośnik zewnętrzny 

9.6 
Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami 
mocującymi 

9.7 
Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne 
zamontowanie w pojeździe wszystkich elementów ukompletowania. 

9.8 Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim 

9.10 
Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem umożliwiającym strojenie i programowanie dostarczonego 
radiotelefonu ………kompletów do całego zadania. 

9.11 Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6 

9.12 

Antena radiotelefonu 
a) Zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – radiotelefon przewoźny. 
b) Polaryzacja pionowa. 
c) Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω. 
d) Parametr WFS  2 (w całym paśmie pracy). 
e) Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ 
f) Moc maksymalna min. 50W. 
g) Przewód antenowy dostosowany do oferowanego pojazdu 
h) Diplexer umożliwiający podłączenie radia UKF i VHF (tylko w przypadku 

pojazdów nieoznakowanych) 
Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS 

10 Gwarancja 36 miesięcy 
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Załącznik 2 Ł  
 
 

Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu rozłącznym  
 

Lp. 
Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu 
rozłącznego wymagane przez Zamawiającego 

1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe 

1.1 
Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II, Linked 
Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach 
simpleks/duosimpleks. 

1.2 Moduł BLUETOOTH wewnętrzny lub zewnętrzny 

1.3 Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy 

1.4 
Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający 
wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym 

1.5 Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków 

1.6 
Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego 
kanału 

1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania 

1.8 
Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup  
i kanałów cyfrowych z kanału analogowego 

1.9 Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych 

1.10 
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu  
i stanów monitorowania 

1.11 Wbudowany odbiornik GPS 

1.12 
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie 
cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną 
(z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) 

1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu 

1.14 

Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: 
- zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci 
- zdalny monitoring 
- zdalne zablokowanie radiotelefonu 
- zdalne odblokowanie radiotelefonu 

1.15 Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym  

1.16 Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) 

1.17 Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów 

1.18 
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi 
pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń 
retransmisyjnych 

1.19 
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 
programowalne przyciski 

1.20 Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 

1.21 
Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi do tego 
celu przyciskami 

1.22 
Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie 
dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. 

1.23 Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 

1.24 Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS 

1.25 Głośnik wbudowany w panel sterujący 

1.26 Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań 
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Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu 
rozłącznego wymagane przez Zamawiającego 
indywidualnych w trybie cyfrowym 

1.27 Menu radiotelefonu w języku polskim 

1.28 
Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu 
do systemu z kluczem RAS” 

1.29 Możliwość programowania drogą radiową (OTAP) 

2 Parametry techniczne ogólne 

2.1 Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz 

2.2 
Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) 
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane  
i głos) 

2.3 Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 

2.4 
Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym  
i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 

3 Parametry techniczne nadajnika 

3.1 
Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W 
do 25 W (tylko w trybie serwisowym) 

3.2 
Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym 
kanale 

3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz 

3.4 Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. 

3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) 

3.6 Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

3.7 Odstęp od zakłóceń min. 40 dB 

3.8 Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz 

3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika 

3.10 Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 

4 Parametry techniczne odbiornika 

4.1 
Czułość analogowa nie gorsza niż 0,18 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. 
Czułość cyfrowa 5% BER/0,16 V 

4.2 Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości 
maksymalnej 

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) 

4.4 Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz 

4.5 Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz 

4.6 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W 

4.7 Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz 

5 Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm 

5.1 Czas  do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. 

5.2 Czas  do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s 

5.3 Dokładność lepsza niż 10 m 

6 
Wyposażenie dla radiotelefonów przewoźnych w ukompletowaniu kamuflowanym – zestaw 
do montażu rozdzielnego i antena kamuflowana. 

6.1 
Antena GPS do umieszczenia wewnątrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (długość min. 5m) 
zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu. 
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Lp. 
Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu 
rozłącznego wymagane przez Zamawiającego 

7 Środowisko i klimatyczne warunki pracy 

7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250  +550C 

7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300  +600C 

7.3 Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +650C 

7.4 Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 

7.5 Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV 

8 Wymagania uzupełniające 

8.1 

Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być 
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 
489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych 
muszą być zgodne z normą EN 60950-1 

8.2 Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji 

8.3 Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim 

8.4  Deklaracja zgodności  

9. 
Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu do montażu rozdzielnego 
(kamuflowanego) 

9.1 Radiotelefon 

9.2 
Zewnętrzny przycisk PTT z przewodem o długości min. 5m oraz niezbędnymi elementami 
mocującymi i złączem umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu. 

9.3 
Zewnętrzny mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5m oraz niezbędnymi 
elementami mocującymi i złączem umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu. 

9.4 

Zestaw do rozdzielnej instalacji zespołu nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotelefonu, 
który musi się składać co najmniej z niezbędnego przewodu długości min. 5m oraz adapterów, 
uchwytów. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi zapewnić takie same 
funkcjonalności radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy bezpośrednim scaleniu 
manipulatora z zespołem nadawczo-odbiorczym. 

9.5 
Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie  
w pojeździe. 

9.6 Głośnik zewnętrzny 

9.7 Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim 

9.8 

W przypadku dostarczenia  innych radiotelefonów niż powszechnie stosowane w Policji, 
zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
umożliwiającym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu …… kompletów do 
całego zadania. 

9.10 Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6 

9.11 

Antena radiotelefonu 
a) Zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – radiotelefon przewoźny. 
b) Polaryzacja pionowa. 
c) Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω. 
d) Parametr WFS  2 (w całym paśmie pracy). 
e) Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ 
f) Moc maksymalna min. 50W. 
g) Przewód antenowy dostosowany do oferowanego pojazdu 
h) Diplexer umożliwiający podłączenie radia UKF i VHF (tylko w przypadku pojazdów 

nieoznakowanych) 
Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS 

 

10 Gwarancja 36 miesięcy 
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Załącznik 3 Ł  
 

Radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym  
   

Lp. Wymagania 

1 Radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym   

1.1 

W ukompletowaniu: 
- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware – 1 szt. 
- panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem - 1 szt. 
- przewód łączący panel sterowania z radiotelefonem o długości min. 5m (manipulacyjny)– 1 szt. 
- mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT ,,gruszka”, 

wpinany do gniazda czołówki konsoli– 1 szt. 
- głośnik zewnętrzny lub wbudowany w panel sterujący o mocy min 4 W – 1 szt. 
- przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi  
- mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz 

kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu 
- antena GPS opisana w pkt. 4.– 1 szt. 
- niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie 

w pojeździe samochodowym– 1 kpl. 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
- deklaracja zgodności 
Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
umożliwiającym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu  (dotyczy również kluczy 
szyfrujących), …….komplety do całego zadania. Dostarczone wraz z radiotelefonami 

2.  Parametry radiotelefonu 

2.1 

Parametry techniczne ogólne: 
- zakres częstotliwości pracy w trybie (TMO) 380 -  430 MHz 
 - zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 -  430 MHz 
 - transmisja danych pakietowych 
 - wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych 
 - wyświetlacz kolorowy o ilości kolorów nie mniejszej niż 65000 i rozdzielczości wyświetlacza   

nie mniejszejniż128 x128 pikseli 
 - maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami TETRA– SCK TEA1  
- przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2 poprzez upgrade oprogramowania lub zakup   

licencji 
- wbudowany moduł GPS – uaktywniony 
- wersja firmware – najnowszy dostępny na rynku flash radiotelefonu, współpracujący  

z policyjnymi systemami TETRA   

2.2 

Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe: 
 - praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO 
- możliwość programowego definiowania wyświetlanej nazwy grupy (minimum 12 znaków 

alfanumerycznych) 
 - możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 

folderów po 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości 
folderów 

 - możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu dla 16 grup 
TMO i/lub kanałów DMO najczęściej używanych, którego zawartość może być dynamicznie 
zmieniana przez użytkownika w zakresie grup/kanałów dostępnych w oprogramowaniu danego 
radiotelefonu 

 - możliwość programowego ograniczania czasu nadawania 
 - możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu  

ze zróżnicowanym priorytetem skanowania 
 - możliwość programowego i ręcznego tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania   po 

przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika 
 - wybór grup rozmównych – dedykowanym przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi  

do tego celu przyciskami 
 - regulacja głośności przełącznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi do tego 
celu przyciskami 
 - możliwość realizacji wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych i telefonicznych 
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 - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych 
 - możliwość pracy w trybie bezpośrednim – DMO 
 - praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów DMO 
 - możliwość programowego definiowania wyświetlanej nazwy kanału DMO (minimum 12 znaków 

alfanumerycznych) 
 - możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów DMO na minimum 16 

folderów po 16 pozycji 
 - interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim 
  - przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie /wyłączenie skanowania oraz włączenie trybu 

alarmowego umieszczone na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp 
 - możliwość przerwania trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywołującego 
 - możliwość realizacji połączeń telefonicznych w trybie dupleks 
 - możliwości programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI 
 - możliwości programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych  

o pojemności przynajmniej 500 pozycji 
 - programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS na etapie konfiguracji 

radiotelefonu 
 - programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS  lub 

Packet Data 
 - dostępny przynajmniej protokół lokalizacji LIP 
 - programowo definiowane opcje zdarzeń wysyłania danych lokalizacyjnych, takie jak: wysyłanie 

okresowe, przy przemieszczeniu o zadaną odległość, przy włączeniu radiotelefonu, przy 
wyłączeniu radiotelefonu, przy inicjacji wywołania alarmowego „Emergency”, przy wejściu w 
tryb TMO, przy wejściu w tryb DMO, przy krytycznym stanie akumulatora, przy utracie 
widoczności satelitów itp. 

 - możliwość pracy radiotelefonu zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym przy ISSI  
z zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujących SCK TEA1, oraz  
w zakresie jawnym przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących 

 - natychmiastowe logowanie się do właściwej strefy i grupy systemu, bez konieczności ingerencji 
ze strony użytkownika, niezwłocznie po spełnieniu warunków zasięgowo-autoryzacyjnych  

 - ładowanie kluczy maskujących do radiotelefonu za pomocą posiadanej przez Zamawiającego 
aplikacji SKMS v. 1.3.16, v. 2.0.15, v. 2.2.3 lub urządzenia KVL 3000 (v. 4.01.17,v. 4.01.21,v. 
4.01.24), KVL4000 v. 2.0.2000.58 lub przez sprzęt/oprogramowanie, dostarczone przez 
Wykonawcę w ramach zamówienia. Koszt sprzętu/oprogramowania innego niż aplikacja SKMS 
 i KVL3000/4000, dostarczonego przez Wykonawcę (szczegóły zostaną podane po podpisaniu 
umowy), nie stanowi oddzielnej pozycji zamówienia i musi być wliczony w wartość 
Zamówienia. Ładowanie kluczy do radiotelefonu musi odbywać się w sposób zautomatyzowany, 
niedopuszczalne jest ręczne wpisywanie warności kluczy do radiotelefonu 

-  klucze maskujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, ich odczyt 
lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami muszą być niemożliwe 

3 
Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy: 
 - zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C 
 - klasa ochrony IP 54 

4. 
Antena GPS 
- antena GPS do radiotelefonu montowana wewnątrz samochodu, przewód o długości   min. 5m, 

zakończony wtykiem dedykowanym do typu radiotelefonu,  

5 

Antena samochodowa  
 - antena na zakres częstotliwości pracy 380-430 MHz z przewodem o długości dostosowanej do 

oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu 
 - WFS ≤ 2 w wymaganym zakresie częstotliwości 
 - dopuszczalna moc minimalna 30 W 
 - polaryzacja pionowa 
- zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ 
 - dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej 
- Diplexer umożliwiający podłączenie radia UKF i TETRA do jednej anteny (tylko w przypadku 

pojazdów nieoznakowanych) 
 - Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ 
Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS 

6 Gwarancja min. 36 miesięcy 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

PROTOKÓŁ 
ZATWIERDZENIA PROJEKTU MODYFIKACJI POJAZDU 

 
Miejsce dokonania zatwierdzenia 

………………………………………………………………………………………………… 

Data dokonania zatwierdzenia 

……-…….-…………... 

Ze strony Wykonawcy 

………………………………………………………………… 

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

                                                (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego 

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

 
Komisja w składzie: 
1. ……………………….. 
2. ……………………….. 
3. ……………………….. 
 
Przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu modyfikacji pojazdu 
……………………………………………………………………….………………………… 
(marka/typ, wariant, nazwa handlowa oferowanego pojazdu wg. świadectwa zgodności WE)  
w ramach Umowy nr …………..……. z dnia …..…………………. jest zgodność pojazdu                       
z załącznikiem nr 1 do umowy stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 
Potwierdzenie zgodności dostarczonego pojazdu z zał. nr1 do umowy: 
Tak * 
Nie * - zastrzeżenia 
....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………..……. 

 
Końcowy wynik przyjęcia projektu modyfikacji pojazdu : 
Pozytywny * 
Negatywny * - zastrzeżenia 
....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………..……. 

 

Podpisy : 
 
1. ……………………………........ 

2. …………………………………  

3. …………………………………                               …………………………………                                                                 

(członkowie komisji Zamawiającego)                                          (przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU  

Dotyczy dostawy samochodów osobowych zakupionych w postępowaniu przetargowym nr…………………….. 
 

Miejsce dokonania odbioru: 

….................................................................................................. 
 
Data dokonania odbioru: ………….. 

Ze strony Wykonawcy: 
………………………………………………………………… 

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

            (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,  
(nazwa i adres) 
Zespół w składzie: 

1. ……………………               3. ………………………..        

2. ……………………                

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr …./2020 z dnia ………...2020 r. jest: 
 

 
Lp. 

Nazwa przedmiotu 
dostawy 

 
J. m.  

 
Ilość  

 
Numer seryjny 

VIN 

 
Wartość  

(zł.) 

Dokumentacja 
techniczna/    
instrukcja 

obsługi/ 
świadectwo 

jakości 

 
Uwagi 

1 
 

Samochód  osobowy 
marka - ……………  
 typ - ……………… 
wariant - ………….. 
nazwa handlowa - 
……………………
……………………. 
 

szt. … ……………… ………..   

 
Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi zgodnie z zawartą umową: 
Tak * 
Nie * - zastrzeżenia –  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w 
ofercie oraz z zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu: 
Zgodne * 
Niezgodne * -  zastrzeżenia –  
 
… ………………………………………………………………………………..…….…………………………… 
 
Końcowy wynik odbioru: 
Pozytywny *   
Negatywny * - zastrzeżenia ........................................................................................................................ 
Podpisy 
a) ..........................................................                a)  …………………………… 

b) …………………………………….                                                b)   …………………………… 

c) …………………………………….                                                c)   ………………………….. 
                   (członkowie zespołu Zamawiającego)                                                                                             (członkowie zespołu Wykonawcy) 

 

* niewłaściwe skreślić 
 



 

70 
 

 
Załącznik nr 7 SIWZ 

 
Wykaz konfiguracji pojazdu 

Ja, niżej podpisany ....................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w WERSJI NIEOZNAKOWANEJ 
(postępowanie nr 20/S/20) 

 
oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie pojazd: 
 
MARKA:…….………………………  TYP: …………………………………… 

WARIANT………………………..   NAZWA HANDLOWA   …………………………………….. 

spełnia poniższe warunki: 
 

Lp. Wymagania techniczne Spełnia/nie spełnia 

Wymagania techniczne dla nadwozia 

1. 

Pojazd SUV (zgodnie z definicją Instytutu Badań 
Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 o 
nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz 
poszyciu wykonanym z metalu 

 

2. 
Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą 
miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 
osób 

 

3. 
Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach 
pojazdu + drzwi/klapa    przestrzeni bagażowej 

 

4. Wszystkie drzwi przeszklone  

5. 
Rozstaw osi nie mniejszy niż 2500 mm (według 
danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE) 

 

6. 
Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4160 mm 
(według danych  
z 5 świadectwa zgodności WE) 

 

Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania 

7. 

Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z 
pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie 
iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa 
zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji 
spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień 
odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa 
zgodności WE) 

 

8. 
Pojemność skokowa silnika, nie mniejsza niż 1.351 
cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności 
WE) 

 

9. 
Maksymalna moc netto silnika o zapłonie iskrowym, 
nie mniejsza niż 100 kW (według danych z pkt 27 
świadectwa zgodności WE) 

 

Warunki techniczne dla układu hamulcowego 

10. 
Układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej 
w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu 
podczas hamowania 
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Warunki techniczne dla układu kierowniczego 

11. 
Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: 
góra – dół, przód – tył 

 

12. Wspomaganie układu kierowniczego  

13. Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu  

Wymagania techniczne dla układu napędowego 

14. 
Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 190 km/h 
(według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE) 

 

15. System stabilizacji toru jazdy  

16. Napędzana przednia i tylna oś pojazdu (napęd 4x4)  

Wymagania techniczne dla kół jezdnych 

17. 
Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem 
bezdętkowym 

 

18. 

Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej 
oferty producenta pojazdów. W przypadku 
zaoferowania pojazdu wyposażonego w 
pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu 
letnim nie może być kierunkowy 

 

19. 

Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z 
oferty producenta/importera/dealera pojazdów. 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon 
całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć 
możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi 
oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu 
obręczy kół określonych w pkt. 18. Opony zimowe 
muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, 
co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z 
dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania 
opon pod kątem efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów (z późn. zm.). Zamawiający 
wymaga dostarczenia identycznych opon śniegowych 
(zimowych) dla wszystkich dostarczonych pojazdów. 

 

20. 

Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło 
zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) 
opisanymi w pkt 18 lub koło dojazdowe zgodnie z 
ofertą handlową producenta pojazdów 

 

21. 
Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych 
osiach pojazdu opisane w pkt 18 oraz 19 muszą być 
zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE 

 

22. 
Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od 
terminu odbioru danej partii pojazdów 

 

23. 
Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. 
Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych. 

 

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 

24. 
Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC 
(„-” na masie) 

 

25. 
Akumulator o największej pojemności i największym 
prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta 
pojazdu 

 

26. Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty  
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producenta pojazdu 

Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu 

27. 
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich 
miejsc siedzących 

 

28. 
Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-
go rzędu siedzeń 

 

29. Pełno wymiarowe kurtyny gazowe boczne  

30. 
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka 
zewnętrzne 

 

31. 
Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi 
przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w 
drzwiach tylnych z miejsca kierowcy 

 

32. 
Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę 
i spryskiwacz  

 

33. 
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii 
LED 

 

34. 

Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta 
pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w 
zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami 
zespolonymi 

 

35. 
Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą 
umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza i 
zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego 

 

36. Wewnętrzne lusterko wsteczne  

37. Komputer pokładowy  

38. Centralny zamek sterowany pilotem  

39. 

Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w 
płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia 
pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. 
Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu 
realizowana manualnie  
(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub 
automatycznie 

 

40. 
Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i 
pilotów do sterowania centralnym zamkiem 

 

41. 
Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu 
siedzeń 

 

42. 

Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej 
wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 5 
cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej 
pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być 
wyposażony, co najmniej w (dwa) głośniki i 
bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii 
komórkowej działający w systemie Bluetooth 

 

43. 
Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, 
wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym 
monitorze radioodbiornika, o którym mowa w pkt. 42 

 

44. 
Przestrzeń bagażowa pojazdu musi być wyposażona w 
składaną żaluzję lub roletę 

 

45. 
Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z 
sygnalizacją akustyczną i wizualną 

 

46. 

Klimatyzacja automatyczna z regulacją 
elektroniczną/automatyczną temperatury, regulacją 
intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w 
obiegu zamkniętym 

 

47. Gniazdo zapalniczki  
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48. 
Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy 
siedzeniami foteli kierowcy i pasażera 

 

Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu 

49. 

Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz 
wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu 
znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w 
kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości 

 

 


