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SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej Ustawą dotyczącym: 

 
Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów służbowych 

 

CPV: 

         50.11.23.00-6 -  (mycie samochodów  i  podobne  usługi) 

         30.16.30.00-9 -  (karty płatnicze)  

         39.23.50.00-8 -  (żetony) 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, 

zawiera: 

 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

Rozdział IV 

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej 

Rozdział V Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

Rozdział VI Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Rozdział VII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

Rozdział VIII Termin związania ofertą 

Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział X Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział XI Sposób oraz termin składania ofert 

Rozdział XII Termin otwarcia ofert 

Rozdział XIII Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XIV 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Rozdział XV Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVI 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Rozdział XVIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Rozdział XIX Ogólne warunki umowy 

 

Załączniki do SWZ: 

 

Wzór – załącznik nr 1a-f Oferta Wykonawcy  

Wzór – załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Wzór – załącznik nr 3 
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu 

Wzór – załącznik nr 4 Wykaz wyposażenia myjni samochodowej 

Wzór – załącznik nr 5 Zobowiązanie o oddaniu zasobów 
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I. Informacje o Zamawiającym 

1. Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI. 

2. Adres Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

3. Dane kontaktowe: 

1) nr telefonu: 47 72 386 08; 

2) adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl.  
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa. 

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa. 

6. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są Ewa Kazanecka, Piotr 

Sobieraj oraz Jarosław Skiba lub osoby je zastępujące. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy. 
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji w 

celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrz pojazdów 

służbowych osobowych oraz typu furgon użytkowanych w jednostkach Policji, realizowane  w 

oparciu o dostarczone przez Wykonawcę karty do bezgotówkowej realizacji usług lub żetony 

zwane dalej „usługami”.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 6 zadań: 

  Zadanie nr 1 – mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym Komendzie Rejonowej 

Policji Warszawa III – Ochota, Ursus, Włochy m. st. Warszawy; 

  Zadanie nr 2 – mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym Komendzie Rejonowej 

Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz m. st. Warszawy; 

  Zadanie nr 3 – mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym Komendzie Powiatowej 

Policji w Legionowie – powiat Legionowski; 

  Zadanie nr 4 – mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym Komendzie Powiatowej 

Policji w Otwocku – powiat Otwocki; 

  Zadanie nr 5  - mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym Komendzie Powiatowej 

Policji w Piasecznie – powiat Piaseczyński; 

 Zadanie nr 6  - mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym Komendzie Powiatowej 

Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego– powiat Warszawski Zachodni. 

3. Usługa mycia pojazdów będzie polegała na zewnętrznym myciu nadwozi (bez udziału osoby 

ze strony Zamawiającego) obejmującym: 

  3.1. mycie wstępne; 

  3.2. mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego; 

  3.3. mycie kół pojazdu; 

  3.4. płukanie; 

  3.5. osuszenie pojazdu. 

4. Usługa odkurzania wnętrza pojazdu będzie polegała na udostępnieniu stanowiska 

wyposażonego w odkurzacz „przemysłowy”, którego cykl odkurzania nie może być krótszy niż 

4 minuty. Czynności związane z odkurzaniem pojazdu będzie wykonywał pracownik 

Zamawiającego. 

5. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni myjnię automatyczną lub ręczną wyposażoną 

w: 

a) minimum 1 stanowisko do mycia pojazdów o wysokości min. 2,5 m (liczone od 

powierzchni gruntu),  

b)  minimum 1 stanowisko wyposażone w odkurzacz przemysłowy. 

6. Ilości usług wskazane w kol. 3 tabeli formularza oferty Wykonawcy (Wzór-Załącznik nr 1a-f do 

SWZ – odpowiednio do zadania), zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, 

mailto:zamowienia@ksp.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Rzeczywista ilość zamawianych 

usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym 

łączna ilość zamówionych usług (odpowiednio do rodzaju) nie przekroczy ilości wskazanych 

w kol. 3 tabeli formularza oferty a łączna wartość zamówień nie przekroczy wartości  umowy,  

o  której  mowa w  Rozdz. XIX § 1 ust. 3 SWZ.  

7. Zamawiający wymaga, aby myjnia była zlokalizowana na terenie  miasta/gminy, w której 

siedzibę ma Komenda Powiatowa Policji, Komenda Rejonowa Policji lub w promieniu nie 

większym niż 4 km od jej siedziby – odpowiednio do zdania. 

Zamawiający dokona sprawdzenia lokalizacji myjni pod kątem wymaganej odległości na 

podstawie danych ze strony internetowej pod adresem: www.google.pl/maps poprzez użycie 

opcji: mierz odległość. Odległość  mierzona będzie w linii prostej pomiędzy dwoma 

punktami tj. punktem początkowym - siedzibą Komendy Powiatowej Policji, Komendy 

Rejonowej Policji (odpowiednio do zadania), a punktem końcowym - myjnią Wykonawcy.  

8. Zamawiający wymaga aby usługi mycia oraz odkurzania pojazdów wykonywane były w tym 

samym obiekcie, przy czym usługi te mogą być wykonywane niezależnie od siebie, tj. usługi 

te nie muszą być ze sobą łączone. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił wykonanie usługi w myjni całorocznej co 

najmniej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej w godz. 8:00- 20:00. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej do 

dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia wskazanej w ofercie myjni pod względem wymagań 

opisanych w Załączniku Nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy obiekt nie będzie spełniał wymagań 

opisanych w SWZ albo  Wykonawca nie  udostępni  obiektu, Zamawiający odrzuci Ofertę 

Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt 1 Ustawy: „Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału 

w postępowaniu” 

11. Termin obowiązywania umowy: od dnia 28 lipca 2021 roku przez okres 18 miesięcy. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, 

jeżeli są już znani (jeżeli dotyczy). 

14. Miejsce wykonywania zamówienia: obiekt (myjnia) wskazany przez Wykonawcę w ofercie.  

 

IV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta 

Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za 

pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę 

jest bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej 

platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. 

Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy. 

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje 

warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z 

Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 

7. Za datę: 

1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez 

kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została 

złożona. 

http://www.google.pl/maps
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków 

dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę 

kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do Zamawiającego. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem 

o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu 

składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

V. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

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

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 

112 ust. 2 Ustawy dotyczących zdolności technicznej: 

a) Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada zdolność techniczną  tj. że  

dysponuje myjnią automatyczną lub ręczną posiadającą co najmniej 1 stanowisko do 

mycia pojazdów o wysokości min. 2,5 m, liczonej od powierzchni gruntu oraz co 

najmniej 1 stanowisko do odkurzania wnętrza pojazdów wyposażone w odkurzacz 

przemysłowy, zlokalizowaną na terenie miasta/gminy w której siedzibę ma Komenda 

Powiatowa Policji, Komenda Rejonowa Policji lub w promieniu nie większym niż 4 km od 

jej siedziby. - odpowiednio dla danego zadania, dla którego jest składana oferta 

(zgodnie z opisem zadań wskazanym w Rozdz. III pkt 2). 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (jeśli dotyczy). 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczen ia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

 

VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami. Przez ww. wykaz Zamawiający rozumie Wykaz 

wyposażenia myjni samochodowej (Wzór-Załącznik  nr 4 do SWZ). 

 

VIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

19.06.2021 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert,  
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 

przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Kwalifikowany podpis elektroniczny – 

zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego 

urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym 

certyfikacie podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym (Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 

zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

składany za pomocą bezpłatnego narzędzia  profilu zaufanego) lub podpisem osobistym 

(Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny składany za pośrednictwem 

e-dowodu osobistego), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z 

Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1a-f (odpowiednio do zadania) do SWZ. W 

przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru 

Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 

Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

2. Wykonawca może złożyć ofertę, na jedno, dwa zadania lub więcej zadań, przy czym w 

każdym zadaniu może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, 

którego wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na 

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 2 - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu.  

5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 2 i 3 do SWZ, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

6. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, 

także oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 2  do SWZ, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego Podwykonawcy 
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7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3–6, składa się wraz z ofertą, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Wykonawca wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1a-f do SWZ, odpowiednio do zadania) 

zobowiązany jest złożyć:  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczeniu (Wzór-załącznik nr 2 i 3 do SWZ), 

2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI ust. 5 SWZ 

jeżeli ustanowiono  pełnomocnika; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca  składa oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu (Wzór-załącznik nr 2 i 3 do SWZ) - jeśli dotyczy, 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (Wzór-załącznik 

nr 1a-f do SWZ, odpowiednio do zadania) składają: 

1) każdy z Wykonawców: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór-załącznik nr 2 i 3 do SWZ), 

2) Wspólnie: 

i. pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI ust. 5 SWZ 

jeżeli ustanowiono  pełnomocnika; 

ii. w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca  składa oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu (Wzór-załącznik nr 2 i 3 do SWZ) - jeśli dotyczy, 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

XI. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do 

reprezentowania Wykonawcy.  

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 

Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

Ustawy, przekazuje się: 

1) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) – jeżeli oferta została złożona w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

2) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym – jeżeli oferta 

została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym; 

3) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym – jeżeli oferta 

została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym. 

6. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Ustawy, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym – w zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym 

zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie 

cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień 

złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. 
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7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.  

9. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z 

przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie 

przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu 

utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy. 

11. Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2021, o godz. 13:00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 

zegarem Głównego Urzędu Miar. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 

Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin. 

14. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

 

XII. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 

21.05.2021 o godz.: 13:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie 

ofert. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie). 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

XIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym 

zakresie.  

2. Cena oferty brutto w PLN wynika z sumy  iloczynów ceny jednostkowej netto w PLN 

wskazanej w kol. 4  oraz ilości usług, wskazanego w Ofercie Wykonawcy w kol. 3 

powiększonego o stawkę podatku VAT. 

3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w 

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. 

4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). 

6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę 

powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy 

oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą 

Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag 

1) Cena oferty brutto (C) – 60% 

2) Godziny otwarcia myjni (G) –  25% 

3) Ilość stanowisk do mycia pojazdów (S) - 15% 

 

1) Punkty w kryterium cena  oferty brutto wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

C = (Cmin :Cx) x 100 x 60% 

 

 gdzie:  

 C - wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach; 

 Cmin. - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert podlegających ocenie; 

  Cx – cena brutto w PLN badanej oferty. 

 

2) Punkty w - kryterium godziny otwarcia myjni -  przyznane zostaną  wg następujących  

zasad: 

   

 a)  przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których 

zostaną zaproponowane godziny otwarcia ponad przedział godz. od 8:00 do 20:00, 

 b) Wykonawca za każdą dodatkową pełną godzinę otwarcia ponad przedział godz. od 8:00 

do 20:00 otrzyma 1 pkt., 

 c) ostateczna ilość punktów, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:  

      

G = (Gb : Gnaj) x 100 x 25% 

 

gdzie: 

G – wskaźnik kryterium-  godziny otwarcia myjni  - w punktach, 

Gb  - ilość punktów za godziny otwarcia myjni w badanej ofercie, 

Gnaj - ilość punktów za godziny otwarcia myjni przyznana w ofercie z największą ilością 

godzin otwarcia myjni, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

3) Punkty  - w kryterium ilość stanowisk do  mycia  pojazdów – przyznane  zostaną wg 

następujących  zasad: 
 

 a)  przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których 

zostanie zaproponowane więcej niż jedno stanowisko do mycia pojazdów o wysokości min. 2,5 

m, liczonej od powierzchni gruntu, 

 b) Wykonawca za każde dodatkowe stanowisko do mycia pojazdów otrzyma 1 pkt., 

 c) Wykonawca może zaoferować maksymalnie 4 stanowiska do mycia pojazdów; w 

przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje więcej niż 4 stanowiska do mycia pojazdów do 

wyliczenia  wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie że Wykonawca 

zaoferował 4 stanowiska do mycia pojazdów,  

 d) ostateczna ilość punktów, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru: 

      

S = (Sb : Snaj) x 100 x 15% 
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gdzie: 

S – wskaźnik kryterium ilość stanowisk do mycia pojazdów -  w punktach, 

Sb  - ilość punktów otrzymanych za ilość stanowisk do mycia pojazdów w badanej ofercie, 

Snaj - ilość punktów za ilość stanowisk do mycia pojazdów przyznana w ofercie z największą 

ilością stanowisk do mycia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów 

łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w 

ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych ofert na 

podstawie poniższego wzoru: 

 

O = C+ G +S 

 

  gdzie: 

     O –   wskaźnik oceny oferty w punktach, 

     C –  wskaźnik kryterium – cena oferty brutto - w punktach, 

G – wskaźnik kryterium  - godziny otwarcia myjni w punktach, 

S – wskaźnik kryterium -  ilość stanowisk do mycia pojazdów w punktach 

 

 

3. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym 

wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku  – poniżej 5 

końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

 

XV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które 

będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 

 

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), 

zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji; 

2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 

danych osobowych: 

adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; 

adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym na Usługę mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów 

służbowych, nr ref.: WZP-1545/21/92/T 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 

Ustawy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c) 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**;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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. 

b, c i f 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 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.  

 

 

 

XIX.  Ogólne warunki umowy 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy są usługi mycia zewnętrznego i czyszczenia wewnętrznego (odkurzania) 

pojazdów służbowych użytkowanych w jednostkach Policji zlokalizowanych na terenie 

działania Komendy Powiatowej/Rejonowej Policji w …………………………………………. zwane 

dalej  w treści umowy „usługami”. 

2 Zamawiający planuje zrealizować : 

a) ……. usługi mycia zewnętrznego pojazdów osobowych; 

b) ….… usługi mycia zewnętrznego pojazdów typu furgon; 

c) …….  usług czyszczenia (odkurzania) pojazdów osobowych; 

mailto:iod@ksp.policja.gov.pl
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d) …….  usług czyszczenia (odkurzania) pojazdów typu furgon; 

Z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość zamawianych usług  będzie wynikała z faktycznych 

potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, jednak nie mniejsza niż 25% wskazanej w lit. a) – d). 

Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający zamówi mniejszą, 

jednak nie mniejszą niż 25%, ilość usług niż wskazana w lit. a) – d), lub łączna wartość 

zamówień będzie mniejsza od kwoty określonej w  ust. 3.  

3. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty ………… PLN brutto. 

4. Strony ustalają w okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe nie wyższe niż  odpowiednio:   

a) ……….. PLN netto za usług mycia zewnętrznego pojazdów osobowych; 

b) ……….. PLN netto za usług mycia zewnętrznego pojazdów typu furgon; 

c) ………...PLN netto za usług czyszczenia (odkurzania) pojazdów osobowych; 

d) ……….. PLN netto za usług czyszczenia (odkurzania) pojazdów typu furgon; 

5.   W wartości, o której mowa w ust. 3 Wykonawca uwzględnił m.in. koszt: 

     a) wydania kart magnetycznych/żetonów, w tym wydania nowych kart 

magnetycznych/żetonów w przypadku ich utraty; 

b) mycia pojazdów, obejmujących co najmniej czynności opisane w § 2 ust. 10, w tym 

zużytych środków myjących; 

     c) udostępnienia odkurzacza; 

     d) pozostałe koszty związane z wykonywaniem umowy, w tym podatek VAT.  

6.    Usługi, o których mowa w ust. 4 lit. a) – d), mogą być wykonywane niezależnie od siebie tj. 

usługi te nie muszą być ze sobą łączone, z zastrzeżeniem że usługi mycia zewnętrznego oraz 

czyszczenia wnętrza pojazdów muszą być możliwe do wykonania w tym samym obiekcie.  

7.   Zamawiający dokona zapłaty za wykonane usługi w danym miesiącu w terminie 30 dni, licząc 

od daty otrzymania od  Wykonawcy faktury wystawionej zgodnie z zapisem ust. 8 oraz  §3. 

8.    Wykonawca zobowiązuje się: 

a)    wystawiać faktury na Komendę Stołeczną Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, 

NIP: 525- 19-30-070,       

b).dostarczać wystawione faktury do Wydziału Transportu KSP, ul. Jagiellońska 49,  

  03-301 Warszawa. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod 

adresem: Faktura.gov.pl. 

9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłacenia 

faktury w terminie, o którym mowa w ust. 7. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu dostępu do myjni…….dni  

w tygodniu  w godz.- ……..  (8:00) –   …… (20:00).        

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje obiektem tj. …………………….(rodzaj myjni, dokładny 

adres myjni- zgodnie z ofertą Wykonawcy): posiadającą …………… (co najmniej 1 stanowisko 

do mycia pojazdów o minimalnej wysokość 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy) oraz ……………(co najmniej 1 stanowisko do odkurzania wnętrza pojazdów 

wyposażone w odkurzacz przemysłowy), 

3...Usługi wykonywane będą na podstawie ………………. (karty magnetycznej do bezgotówkowej 

realizacji usług lub żetonów), którym dysponować będzie kierujący pojazdem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wydania osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 w terminie do 5 dni 

roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez Strony, kart magnetycznych lub 

odpowiednio oznaczonych żetonów. Żetony mogą być np. w dwóch kolorach: jeden kolor – dla 

usługi mycia i drugi kolor – dla usługi czyszczenia (odkurzania) pojazdu. 

5. Podstawą do wydania kart/żetonów przez Wykonawcę będzie pisemne zlecenie przekazywane 

przez osobę, o której mowa § 4 ust. 1, na adres lub nr faksu: ………………………….   

w dni robocze (od poniedziałku do soboty) w godz. 8:00 – 15:00.  

6. Czas oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania usług, o których mowa w § 1 ust. 1, nie może 

przekroczyć 30 minut od momentu przybycia przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru faksu, adres e-mail  

na który będą składane zlecenia. 
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8. W przypadku utraty karty magnetycznej/żetonu Zamawiający niezwłocznie (nie później niż w 

dniu następnym po ujawnieniu zagubienia), zgłosi ten fakt pisemnie (dopuszczalna droga 

faksowa, e-mail) na adres lub  numer faksu  wskazany w ust. 5. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wydania nowej karty magnetycznej/żetonu w terminie do 14 dni    

roboczych od daty zgłoszenia utraty.  

10. Usługa mycia pojazdów będzie polegała na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym: 

  a) mycie wstępne, 

  b) mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego, 

  c) mycie kół pojazdu, 

  d) płukanie, 

  e) osuszenie pojazdu . 

11. Całkowity cykl pozwalający na umycie jednego pojazdu nie może być krótszy niż 10 minut. 

Usługa odkurzania wnętrza pojazdu będzie polegała na udostępnieniu stanowiska 

wyposażonego w odkurzacz „przemysłowy”, którego cykl odkurzania nie może być krótszy niż 4 

minuty. Czynności związane z odkurzaniem pojazdu będzie wykonywał przedstawiciel 

Zamawiającego. 

12.  Baty anten instalacji łączności radiowej oraz anteny radia zamontowane na pojazdach będą 

demontowane przez przedstawiciela Zamawiającego, przed wjazdem na stanowisko 

przeznaczone do mycia. 

13.  W czasie wykonywania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z umową 

wykonywanie usług oraz za ewentualne szkody powstałe w trakcie jej wykonywania, zwłaszcza 

w powłoce lakieru, lusterka oraz przy myciu pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i 

oznakowanie policyjne.  

  14.  W przypadku braku możliwości wykonania usług w obiekcie, o którym mowa w ust. 2 np. awaria 

myjni, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia innej myjni, w której zostanie wykonana 

usługa, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. 

15.  W sytuacji opisanej w ust. 14, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia należności za 

wykonane usługi oraz wystawienia na Zamawiającego faktury odpowiednio za usługę mycia 

oraz usługę czyszczenia (odkurzania) pojazdu za ceny, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. a - d. 

16. W sytuacji opisanej w ust. 14, gdy Wykonawca nie zapewni innego obiektu usytuowanego na 

terenie wskazanym w § 1 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania usługi w 

myjni przez siebie wybranej. Kosztem wykonanej usługi zostanie obciążony Wykonawca. 

 

§ 3. 

1.   Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane w danym miesiącu usługi nastąpi na podstawie 

zbiorczej faktury przekazanej przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych po upływie 

miesiąca, w którym świadczona była usług, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu zawierającego daty oraz rodzaj 

wykonanych usług wraz ze wskazaniem ceny jednostkowej za dany rodzaj usługi. Wykaz po 

akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

 

§ 4. 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym przekazywanie zleceń ze strony 

Zamawiającego jest: …..……….. tel. …….……. e-mail: ………..……. lub osoba ją zastępująca 

(zostanie podana w umowie). 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..  

tel. …………………………………. e-mail: …………………………….... (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

3.   Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  następujące kary: 

a)   5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku, gdy Zamawiający wypowie umowę  

z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

b)   5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 

Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, 

c)   0,01% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu 

terminów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 4, § 2 ust. 6, § 2 ust. 9. 



 

14 

2. Zapłata kary wskazanej w ust. 1 pkt c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z 

powodu działania tzw. siły wyższej.  

4. Kary mogą zostać naliczone odrębnie z każdego tytułu. 

5. Maksymalna wysokość kary umownej wynosi 10% ustalonej wartości umowy w § 1 ust. 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wartość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) 

wystawianych przez Wykonawcę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich 

zapłaty.   

 

§ 6. 

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w sytuacji ograniczenia lub cofnięcia środków przyznanych w budżecie przez 

dysponenta 1 lub 2 stopnia. 

3.  W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy i nie będzie miał wobec Zamawiającego żadnych 

roszczeń. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a),                                  

w następujących przypadkach: 

a) dwukrotnego wystąpienia sytuacji opisanej w § 2 ust. 14; 

b) nieterminowej realizacji usług; 

c) odmowy wykonania którejkolwiek z usług; 

d) innych istotnych naruszeń postanowień umowy. 

5. Wypowiedzenie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w 

formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. 

 

§ 7. 

Umowa obowiązuje od dnia 28 lipca 2021 roku przez okres 18 miesięcy lub do osiągnięcia kwoty 

……………. brutto w PLN.  

 

§ 8. 

1. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych brutto w PLN, (odpowiednio do rodzaju usługi)  

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (o procentową różnicę wartości wynikającą 

ze zmiany stawki podatku), wynoszącej w dniu składania ofert ……. % (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy).  

2. Strony dopuszczają waloryzację cen jednostkowych brutto w PLN, o których mowa w § 1 ust. 4 lit 

a) - d) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W każdym przypadku Strony dopuszczają obniżenie cen jednostkowych brutto w PLN, o których 

mowa  w § 1 ust.4 lit a) – d). 

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie. 

 

 

§ 9 
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1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne  przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe  bezpośrednio 

lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby 

reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu  przy realizowaniu umowy. 

Wykonawca  zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania  do działania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu  danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne  w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści  załącznika nr 4 do umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe  w celu określonym w umowie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,i f RODO oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania 

danych osobowych przekazanych mu przez Wykonawcę  zgodnie z rozporządzenia 

Parlamentu  Europejskiego 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 4.05. 2016,s 1) i innymi przepisami prawa  powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki 

bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  przepisów prawa.  

3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

4. Wykonawca udostępnia i powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego 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) dane 

osobowe  do przetwarzania  na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone mu dane  osobowe, w  tym dane osobowe 

pracowników Wykonawcy i innych osób wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,i f RODO 

6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady 

klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, 

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji). 

7. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne  przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio Zamawiający pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby 

reprezentującej Zamawiającego lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. 

Zamawiający zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione  w jej treści, najpóźniej wraz z 

przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne  

w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści  załącznika wskazanego w ust .3. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe  w celu określonym w umowie  

oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazanych mu 

przez Zamawiającego zgodnie z rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego 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 4.05. 2016, 

s 1) i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  przepisów 

prawa.  

9. Zamawiający udostępnia i powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego 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)   

dane osobowe do przetwarzania  na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone mu dane  osobowe, w tym dane osobowe 

pracowników/ funkcjonariuszy Zamawiającego i innych osób wyłącznie w celu realizacji 

niniejszej umowy. 
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11. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.  

 

 

§ 10. 

1. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 
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Wzór-Załącznik nr 1A do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY  

 

Pełna nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________1 

 

Adres: ____________________________________________________________________________  ___________ 1 

 

Nr telefonu, faksu,  adres e-mail:_______________________________________________________    _______1 

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: 

_______________________________________________________________________________________________1                                                                                                                               

 

Przystępując do postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów 

służbowych” WZP-1545/21/92/T w Zadaniu nr 1 – mycie i odkurzanie pojazdów na terenie 

podległym Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III – Ochota, Ursus, Włochy m. st. Warszawy: 

  

I. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i jej załącznikach: 
 

 

Lp. Nazwa usługi 

Planowa ilość 

usług w okresie 

obowiązywania 

umowy 

Cena netto2                 

w PLN za 1 

usługę 

Stawka 

podatku VAT 

w %1 

Wartość brutto2                

w PLN 

(3x4x5) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych osobowych 
1156 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

2 mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych typu furgon 
374 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

3 

odkurzanie pojazdów służbowych 

osobowych 
612 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

 

4 
odkurzanie pojazdów służbowych 

typu furgon 
198 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6 poz. 1-4 …………….2 

II. Oświadczamy że: 

1) Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrz pojazdów służbowych świadczone będą               

w obiekcie (myjni) zlokalizowanym w ……........................................…................................................1 

(podać należy dokładny adres) od poniedziałku do piątku w godzinach ………………..  (min. 

8:00 - 20.00)3 

2)  Oferujemy ………………………………….. (min. 1)4 stanowisko/stanowisk do mycia pojazdów                

o wysokości min. 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu  oraz ……………(co najmniej 1)4 

stanowisko/stanowiska do odkurzania wnętrza pojazdów wyposażone w odkurzacz 

przemysłowy) 

3) Jesteśmy/jestem: 5 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą; 

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.    

4) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu 

usług  leży po stronie .............................. 6 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 
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  5) Akceptujemy, że ilości usług wskazane w kol. 3 powyższej tabeli zostały podane przez 

Zamawiającego szacunkowo, a wielkość zamówień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 6) Zawarte w Rozdz. XIX SWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                                    

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na warunkach tam 

określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej 

zgodnie z zapisem Rozdz. XIX § 1 ust. 7 SWZ.   

9) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z 

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

10)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny. 

  

III.  Informujemy, że: 

 1)Usługi wykonywane będą własnymi siłami7/z pomocą Podwykonawcy7     

…………………………………………………………………………….1 
                                                                              nazwa firmy, siedziba 

      powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….1 

 2)   Zlecenia  przekazywać należy na nr faksu: ………………………….1 lub adres e-mail: 

……………………………………………………………………..1 

  3)Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..1 

 tel. ………………………….1 e-mail: ……………......................................................................1 
 Uwaga: 
1 -  należy wpisać 

2 -  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku 

3 -  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował godziny pracy myjni  

wskazane w  nawiasie 
4-  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował ilość stanowisk wskazaną w 

nawiasie 
5- niepotrzebne  skreślić  

6 - wpisać.  Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu usługi 

leży po stronie Wykonawcy 
7-   niepotrzebne  skreślić, w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami   
 

IV. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.2) 
  
1) rozporządzenie 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).  

 

 2) 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 treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                                             
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór-Załącznik nr 1B do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY  

 

Pełna nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________1 

 

Adres: ____________________________________________________________________________  ___________ 1 

 

Nr telefonu, faksu,  adres e-mail:_______________________________________________________    _______1 

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: 

_______________________________________________________________________________________________1                                                                                                                               

 

Przystępując do postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów 

służbowych” WZP-1545/21/92/T w Zadaniu nr 2 – mycie i odkurzanie pojazdów na terenie 

podległym Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz m. st. Warszawy: 

  

I. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i jej załącznikach: 
 

 

Lp. Nazwa usługi 

Planowa ilość 

usług w okresie 

obowiązywania 

umowy 

Cena netto2                 

w PLN za 1 

usługę 

Stawka 

podatku VAT 

w %1 

Wartość brutto2                

w PLN 

(3x4x5) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych osobowych 
1462 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

2 mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych typu furgon 
340 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

3 

odkurzanie pojazdów służbowych 

osobowych 
774 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

 

4 
odkurzanie pojazdów służbowych 

typu furgon 
180 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6 poz. 1-4 …………….2 

II. Oświadczamy że: 

1) Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrz pojazdów służbowych świadczone będą               

w obiekcie (myjni) zlokalizowanym w ……........................................…................................................1 

(podać należy dokładny adres) od poniedziałku do piątku w godzinach ………………..  (min. 

8:00 - 20.00)3 

2)  Oferujemy ………………………………….. (min. 1)4 stanowisko/stanowisk do mycia pojazdów                

o wysokości min. 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu  oraz ……………(co najmniej 1)4 

stanowisko/stanowiska do odkurzania wnętrza pojazdów wyposażone w odkurzacz 

przemysłowy) 

3) Jesteśmy/jestem: 5 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą; 

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.    

4) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu 

usług  leży po stronie .............................. 6 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 
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  5) Akceptujemy, że ilości usług wskazane w kol. 3 powyższej tabeli zostały podane przez 

Zamawiającego szacunkowo, a wielkość zamówień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 6) Zawarte w Rozdz. XIX SWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                                    

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na warunkach tam 

określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej 

zgodnie z zapisem Rozdz. XIX § 1 ust. 7 SWZ.   

9) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z 

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

10)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny. 

  

III.  Informujemy, że: 

 1)Usługi wykonywane będą własnymi siłami7/z pomocą Podwykonawcy7     

…………………………………………………………………………….1 
                                                                              nazwa firmy, siedziba 

      powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….1 

 2)   Zlecenia  przekazywać należy na nr faksu: ………………………….1 lub adres e-mail: 

……………………………………………………………………..1 

  3)Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..1 

 tel. ………………………….1 e-mail: ……………......................................................................1 
 Uwaga: 
1 -  należy wpisać 

2 -  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku 

3 -  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował godziny pracy myjni  

wskazane w  nawiasie 
4-  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował ilość stanowisk wskazaną w 

nawiasie 
5- niepotrzebne  skreślić  

6 - wpisać.  Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu usługi 

leży po stronie Wykonawcy 
7-   niepotrzebne  skreślić, w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami   
 

IV. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.2) 
  
1) rozporządzenie 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).  

 

 2) 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 treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                                             
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór-Załącznik nr 1C do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY  

 

Pełna nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________1 

 

Adres: ________________________________________________________________________________________ 1 

 

Nr telefonu, faksu,  adres e-mail:_______________________________________________________________1 

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: 

_______________________________________________________________________________________________1                                                                                                                               

 

Przystępując do postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów 

służbowych” WZP-1545/21/92/T w Zadaniu nr 3 – mycie i odkurzanie pojazdów na terenie 

podległym Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie – powiat Legionowski: 

  

I. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i jej załącznikach: 
 

 

Lp. Nazwa usługi 

Planowa ilość 

usług w okresie 

obowiązywania 

umowy 

Cena netto2                 

w PLN za 1 

usługę 

Stawka 

podatku VAT 

w %1 

Wartość brutto2                

w PLN 

(3x4x5) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych osobowych 
1598 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

2 mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych typu furgon 
136 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

3 

odkurzanie pojazdów służbowych 

osobowych 
846 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

 

4 
odkurzanie pojazdów służbowych 

typu furgon 
72 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6 poz. 1-4 …………….2 

II. Oświadczamy że: 

1) Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrz pojazdów służbowych świadczone będą               

w obiekcie (myjni) zlokalizowanym w ……........................................…................................................1 

(podać należy dokładny adres) od poniedziałku do piątku w godzinach ………………..  (min. 

8:00 - 20.00)3 

2)  Oferujemy ………………………………….. (min. 1)4 stanowisko/stanowisk do mycia pojazdów                

o wysokości min. 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu  oraz ……………(co najmniej 1)4 

stanowisko/stanowiska do odkurzania wnętrza pojazdów wyposażone w odkurzacz 

przemysłowy) 

3) Jesteśmy/jestem: 5 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą; 

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.    

4) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu 

usług  leży po stronie .............................. 6 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 
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  5) Akceptujemy, że ilości usług wskazane w kol. 3 powyższej tabeli zostały podane przez 

Zamawiającego szacunkowo, a wielkość zamówień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 6) Zawarte w Rozdz. XIX SWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                                    

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na warunkach tam 

określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej 

zgodnie z zapisem Rozdz. XIX § 1 ust. 7 SWZ.   

9) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z 

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

10)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny. 

  

III.  Informujemy, że: 

 1)Usługi wykonywane będą własnymi siłami7/z pomocą Podwykonawcy7     

…………………………………………………………………………….1 
                                                                              nazwa firmy, siedziba 

      powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….1 

 2)   Zlecenia  przekazywać należy na nr faksu: ………………………….1 lub adres e-mail: 

……………………………………………………………………..1 

  3)Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..1 

 tel. ………………………….1 e-mail: ……………......................................................................1 
 Uwaga: 
1 -  należy wpisać 

2 -  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku 

3 -  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował godziny pracy myjni  

wskazane w  nawiasie 
4-  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował ilość stanowisk wskazaną w 

nawiasie 
5- niepotrzebne  skreślić  

6 - wpisać.  Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu usługi 

leży po stronie Wykonawcy 
7-   niepotrzebne  skreślić, w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami   
 

IV. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.2) 
  
1) rozporządzenie 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).  

 

 2) 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 treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                                             
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór-Załącznik nr 1D do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY  

 

Pełna nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________1 

 

Adres: ____________________________________________________________________________  ___________ 1 

 

Nr telefonu, faksu,  adres e-mail:_______________________________________________________    _______1 

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: 

_______________________________________________________________________________________________1                                                                                                                               

 

Przystępując do postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów 

służbowych” WZP-1545/21/92/T w Zadaniu nr 4 mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym 

Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku – powiat Otwocki: 

  

I. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i jej załącznikach: 
 

 

Lp. Nazwa usługi 

Planowa ilość 

usług w okresie 

obowiązywania 

umowy 

Cena netto2                 

w PLN za 1 

usługę 

Stawka 

podatku VAT 

w %1 

Wartość brutto2                

w PLN 

(3x4x5) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych osobowych 
1428 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

2 mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych typu furgon 
136 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

3 

odkurzanie pojazdów służbowych 

osobowych 
756 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

 

4 
odkurzanie pojazdów służbowych 

typu furgon 
72 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6 poz. 1-4 …………….2 

II. Oświadczamy że: 

1) Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrz pojazdów służbowych świadczone będą               

w obiekcie (myjni) zlokalizowanym w ……........................................…................................................1 

(podać należy dokładny adres) od poniedziałku do piątku w godzinach ………………..  (min. 

8:00 - 20.00)3 

2)  Oferujemy ………………………………….. (min. 1)4 stanowisko/stanowisk do mycia pojazdów                

o wysokości min. 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu  oraz ……………(co najmniej 1)4 

stanowisko/stanowiska do odkurzania wnętrza pojazdów wyposażone w odkurzacz 

przemysłowy) 

3) Jesteśmy/jestem: 5 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą; 

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.    

4) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu 

usług  leży po stronie .............................. 6 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 
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  5) Akceptujemy, że ilości usług wskazane w kol. 3 powyższej tabeli zostały podane przez 

Zamawiającego szacunkowo, a wielkość zamówień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 6) Zawarte w Rozdz. XIX SWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                                    

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na warunkach tam 

określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej 

zgodnie z zapisem Rozdz. XIX § 1 ust. 7 SWZ.   

9) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z 

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

10)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny. 

  

III.  Informujemy, że: 

 1)Usługi wykonywane będą własnymi siłami7/z pomocą Podwykonawcy7     

…………………………………………………………………………….1 
                                                                              nazwa firmy, siedziba 

      powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….1 

 2)   Zlecenia  przekazywać należy na nr faksu: ………………………….1 lub adres e-mail: 

……………………………………………………………………..1 

  3)Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..1 

 tel. ………………………….1 e-mail: ……………......................................................................1 
 Uwaga: 
1 -  należy wpisać 

2 -  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku 

3 -  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował godziny pracy myjni  

wskazane w  nawiasie 
4-  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował ilość stanowisk wskazaną w 

nawiasie 
5- niepotrzebne  skreślić  

6 - wpisać.  Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu usługi 

leży po stronie Wykonawcy 
7-   niepotrzebne  skreślić, w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami   
 

IV. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.2) 
  
1) rozporządzenie 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).  

 

 2) 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 treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                                             
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór-Załącznik nr 1E do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY  

 

Pełna nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________1 

 

Adres: ____________________________________________________________________________  ___________ 1 

 

Nr telefonu, faksu,  adres e-mail:_______________________________________________________    _______1 

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: 

_______________________________________________________________________________________________1                                                                                                                               

 

Przystępując do postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów 

służbowych” WZP-1545/21/92/T w Zadaniu nr 5  - mycie i odkurzanie pojazdów na terenie 

podległym Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie – powiat Piaseczyński: 

  

I. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i jej załącznikach: 
 

 

Lp. Nazwa usługi 

Planowa ilość 

usług w okresie 

obowiązywania 

umowy 

Cena netto2                 

w PLN za 1 

usługę 

Stawka 

podatku VAT 

w %1 

Wartość brutto2                

w PLN 

(3x4x5) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych osobowych 
1768 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

2 mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych typu furgon 
102 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

3 

odkurzanie pojazdów służbowych 

osobowych 
936 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

 

4 
odkurzanie pojazdów służbowych 

typu furgon 
54 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6 poz. 1-4 …………….2 

II. Oświadczamy że: 

1) Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrz pojazdów służbowych świadczone będą               

w obiekcie (myjni) zlokalizowanym w ……........................................…................................................1 

(podać należy dokładny adres) od poniedziałku do piątku w godzinach ………………..  (min. 

8:00 - 20.00)3 

2)  Oferujemy ………………………………….. (min. 1)4 stanowisko/stanowisk do mycia pojazdów                

o wysokości min. 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu  oraz ……………(co najmniej 1)4 

stanowisko/stanowiska do odkurzania wnętrza pojazdów wyposażone w odkurzacz 

przemysłowy) 

3) Jesteśmy/jestem: 5 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą; 

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.    

4) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu 

usług  leży po stronie .............................. 6 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 
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  5) Akceptujemy, że ilości usług wskazane w kol. 3 powyższej tabeli zostały podane przez 

Zamawiającego szacunkowo, a wielkość zamówień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 6) Zawarte w Rozdz. XIX SWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                                    

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na warunkach tam 

określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej 

zgodnie z zapisem Rozdz. XIX § 1 ust. 7 SWZ.   

9) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z 

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

10)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny. 

  

III.  Informujemy, że: 

 1)Usługi wykonywane będą własnymi siłami7/z pomocą Podwykonawcy7     

…………………………………………………………………………….1 
                                                                              nazwa firmy, siedziba 

      powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….1 

 2)   Zlecenia  przekazywać należy na nr faksu: ………………………….1 lub adres e-mail: 

……………………………………………………………………..1 

  3)Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..1 

 tel. ………………………….1 e-mail: ……………......................................................................1 
 Uwaga: 
1 -  należy wpisać 

2 -  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku 

3 -  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował godziny pracy myjni  

wskazane w  nawiasie 
4-  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował ilość stanowisk wskazaną w 

nawiasie 
5- niepotrzebne  skreślić  

6 - wpisać.  Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu usługi 

leży po stronie Wykonawcy 
7-   niepotrzebne  skreślić, w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami   
 

IV. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.2) 
  
1) rozporządzenie 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).  

 

 2) 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 treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                                             
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór-Załącznik nr 1F do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY  

 

Pełna nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________1 

 

Adres: ____________________________________________________________________________  ___________ 1 

 

Nr telefonu, faksu,  adres e-mail:_______________________________________________________    _______1 

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: 

_______________________________________________________________________________________________1                                                                                                                               

 

Przystępując do postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów 

służbowych” WZP-1545/21/92/T w Zadaniu nr 6  - mycie i odkurzanie pojazdów na terenie 

podległym Komendzie Powiatowej Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego– powiat 

Warszawski Zachodni: 

  

I. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i jej załącznikach: 
 

 

Lp. Nazwa usługi 

Planowa ilość 

usług w okresie 

obowiązywania 

umowy 

Cena netto2                 

w PLN za 1 

usługę 

Stawka 

podatku VAT 

w %1 

Wartość brutto2                

w PLN 

(3x4x5) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych osobowych 
1598 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

2 mycie zewnętrzne pojazdów 

służbowych typu furgon 
170 

 

…………….2 

 

 

…….1 

 

…………….2 

 

3 

odkurzanie pojazdów służbowych 

osobowych 
846 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

 

4 
odkurzanie pojazdów służbowych 

typu furgon 
90 

 

…………….2 

 

…….1 

 

…………….2 

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6 poz. 1-4 …………….2 

II. Oświadczamy że: 

1) Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrz pojazdów służbowych 

świadczone będą               w obiekcie (myjni) zlokalizowanym w 

……........................................…................................................1 (podać należy dokładny 

adres) od poniedziałku do piątku w godzinach ………………..  (min. 8:00 - 20.00)3 

2)  Oferujemy ………………………………….. (min. 1)4 stanowisko/stanowisk do mycia pojazdów                

o wysokości min. 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu  oraz ……………(co najmniej 1)4 

stanowisko/stanowiska do odkurzania wnętrza pojazdów wyposażone w odkurzacz 

przemysłowy) 

3) Jesteśmy/jestem: 5 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą; 

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.    

4) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu 



 

28 

usług  leży po stronie .............................. 6 (Wykonawcy lub Zamawiającego). 

  5) Akceptujemy, że ilości usług wskazane w kol. 3 powyższej tabeli zostały podane przez 

Zamawiającego szacunkowo, a wielkość zamówień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 6) Zawarte w Rozdz. XIX SWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                                    

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na warunkach tam 

określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej 

zgodnie z zapisem Rozdz. XIX § 1 ust. 7 SWZ.   

9) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z 

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

10)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny. 

  

III.  Informujemy, że: 

 1)Usługi wykonywane będą własnymi siłami7/z pomocą Podwykonawcy7     

…………………………………………………………………………….1 
                                                                              nazwa firmy, siedziba 

      powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….1 

 2)   Zlecenia  przekazywać należy na nr faksu: ………………………….1 lub adres e-mail: 

……………………………………………………………………..1 

  3)Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..1 

 tel. ………………………….1 e-mail: ……………......................................................................1 
 Uwaga: 
1 -  należy wpisać 

2 -  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku 

3 -  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował godziny pracy myjni  

wskazane w  nawiasie 
4-  należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował ilość stanowisk wskazaną w 

nawiasie 
5- niepotrzebne  skreślić  

6 - wpisać.  Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu usługi 

leży po stronie Wykonawcy 
7-   niepotrzebne  skreślić, w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami   
 

IV. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.2) 
  
1) rozporządzenie 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).  

 

 2) 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 treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                                             
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 



 

29 

Wzór-załącznik nr 2 do SWZ 

 

       Zamawiający: 

    KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,  

    ul. Nowolipie 2, 

       00-150 Warszawa 

 

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1: 

……………………………………………

………………………………................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/ 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę mycia zewnętrznego 

oraz odkurzania pojazdów służbowych, nr ref.: WZP-1545/21/92/T prowadzonego przez Komendę 

Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

ZASOBY/PODWYKONAWCY1: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 

4 Ustawy. 

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r. 

 

           
                 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  …………................ Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 4 Ustawy). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem  

następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

…………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r. 

 

 

 
1 – niepotrzebne skreślić;  

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ 

 

       Zamawiający: 

    KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,  

    ul. Nowolipie 2, 

       00-150 Warszawa 

 

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1: 

……………………………………………

………………………………................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/ 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę mycia zewnętrznego 

oraz odkurzania pojazdów służbowych, nr ref.: WZP-1545/21/92/T prowadzonego przez Komendę 

Stołeczną Policji oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

ZASOBY/PODWYKONAWCY1: 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego                  

w……………………..…………………………………………………..…………………………………… 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału  w postępowaniu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

        

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW2: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego 

przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie: …………………………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu). …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór - Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

Wykaz wyposażenia myjni samochodowej  

 

 

i. Lokalizacja myjni:………………………………………………………………………..….………… 
                             (dokładny adres) 

 

ii. Rodzaj myjni: ……….……………………………………………………………..……….………… 
                                                                                                      (automatyczna, ręczna)) 

 

3.   Ilość stanowisk do mycia pojazdów:………………………………………………….……………… 
                                                                              (wymagane min. 1 stanowisko)   

 

         4.   Wysokość stanowisk do mycia pojazdów: ……………………………………..…………………….  

     (wymagane min. 1 stanowisko umożliwiające mycie pojazdu  o wysokości min. 2,5 m  liczone od powierzchni gruntu) 

5.   Ilość stanowisk do odkurzania:  ………………………………………………….…………………….. 
                                                                                             (wymagane min. 1 stanowisko) 

 
6.   Wyposażenie stanowiska do odkurzania:  ……………………………………………………………..  
                                                                                                                  (rodzaj odkurzaczy, ilość) 

 

7.    Dostęp do usługi: ………………………………………………………………………………..……. 
                                                                    (karty lub żetony)  

8.    Dysponuję/będę dysponował1 myjnią  na podstawie ……………………………………..… 
                                                               (wpisać  podstawę dysponowania np. własność, umowa dzierżawy itp.) 

 

     

 

 

 

 

 
 Uwaga: 
1 należy zaznaczyć czy Wykonawca dysponuje czy będzie dysponował myjnią. W przypadku,  

gdy  Wykonawca  zaznaczy  opcję „będę  dysponował”  należy jednocześnie   złożyć  

zobowiązanie (wzór – załącznik  nr  5  do  SWZ)  
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Wzór-Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Zobowiązanie  podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów 

w zakresie zdolności technicznych 

 

 

 

Ja/My 

............................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                  (nazwa Podmiotu) 

 

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy : 

.................................................................. 
                                                                                                                                                          (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia) 

 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia usługę mycia zewnętrznego oraz 

odkurzania pojazdów służbowych, nr ref.: WZP-1545/21/92/T  w związku  z powołaniem się na te 

zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę  w zakresie 

zdolności technicznych poprzez udział w realizacji zamówienia                                    w charakterze 

Podwykonawcy w zakresie  …………………………………………. (należy wypełnić                       w 

takim zakresie  w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie 

zdolności technicznych) na okres ………………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


