
Szczecin: Sukcesywne dostawy filtrów oleju, paliwa, powietrza i świeżego powietrza do 
sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 239452 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy filtrów oleju, 
paliwa, powietrza i świeżego powietrza do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia są sukcesywne dostawy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, filtrów oleju, paliwa, 
powietrza i świeżego powietrza do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie, wymagania 
odnośnie typów filtrów zawiera Załącznik do SIWZ nr 3 - Formularz kalkulacji cenowej. 
Dostarczane filtry muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i wilgoci. W przypadku uszkodzeń 
filtrów powstałych w wyniku transportu do magazynu zamawiającego lub wad ukrytych, które 
powstały w trakcie produkcji, a ich ujawnienie przed wymianą było niemożliwe, wykonawca 
zapewni bezzwłoczną wymianę uszkodzonego egzemplarza na fabrycznie nowy. Wykonawca 
udzieli co najmniej identycznego okresu gwarancji na dostarczone przez siebie filtry, jakiego 
udzielił ich producent, z zastrzeżeniem, że ma on wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od dnia ich 
dostawy do siedziby zamawiającego. Każdy dostarczony filtr musi posiadać oznaczenie producenta 
i kod towaru na opakowaniu lub bezpośrednio na filtrze, by umożliwić identyfikację produktu. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających zamienniki filtrów 
wyszczególnionych w Załączniku do SIWZ nr 3. Wykonawca dostarczy filtry spełniające wszelkie 
wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE. Ogólne warunki realizacji 
zamówienia: 1) realizacja zamówienia przebiegać będzie na zasadzie sukcesywnych dostaw do 
magazynów zamawiającego znajdujących się: a) w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5, b) w 
Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 21a 2) termin realizacji dostaw - 48 godzin od przyjęcia zlecenia, 
3) forma zapłaty za zakupiony towar - przelewem na konto sprzedającego w ciągu 21 dni od dnia 
otrzymania faktury VAT za każdą dostarczoną partię towaru. 4) Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczać filtry do obiektów określonych w podpkt 1) oraz rozładowywać do miejsc wskazanych 
przez Zamawiającego - koszt tych czynności należy ująć w cenie jednostkowej oferowanych 
filtrów. 5) Przedmiotowe dostawy będą zlecane przez Zamawiającego drogą faksową lub 
elektroniczną w zależności od potrzeb, do wysokości posiadanych środków finansowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
24.

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

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (załącznik do siwz nr 1 ). 2. Wypełnione/y i 
podpisane/y formularz/e kalkulacji cenowej (załączniki nr 3 do siwz). 3. Pełnomocnictwo do 



reprezentowania wykonawcy lub wykonawców lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że 
osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji 
Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). 
Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w rozdz. X ust. 6 siwz. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez 
zamawiającego (np. materiałó reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one 
odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie 
przez zamawiającego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie 
prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. 
Zamówień Publicznych pok. 301.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.07.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Św. Piotra i 
Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


