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Szczecin: dostawy ogumienia letniego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w 
Szczecinie
Numer ogłoszenia: 142694 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
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: dostawy ogumienia letniego i 
całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka 
przedmiotu zamówienia: 1. Ogumienie zaoferowane przez Wykonawcę musi spełniać parametry 
określone w załączniku nr 5 do SIWZ, w zakresie odpowiednio: a.rozmiar - określony w kol. 4: 
Zamawiający nie dopuszcza zamienników rozmiarowych, b.indeks nośności - nie niższy niż 
określony w kol. 5, c.indeks prędkości - nie niższy niż określony w kol. 6. 2. Ogumienie ma być 
dostosowane do ciężaru pojazdu, obciążeń podczas jazdy, a także do prędkości pojazdu. Ogumienie 
musi spełniać najwyższe wymagania w zakresie przyczepności (opony powinny doskonale 
odprowadzać wodę, by nie dopuścić do zjawiska aquaplaningu), prowadzenia i bezpieczeństwa 
podczas jazdy w różnych warunkach pogodowych i dużych przeciążeniach podczas ewentualnych 
pościgów policyjnych. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w okresie obowiązywania 
umowy ogumienia o niezmiennej rzeźbie bieżnika, odpowiednio do rozmiaru określonego w 
załączniku nr 5 do SIWZ, z wyjątkiem okoliczności zawartych w podpkt. 4). 4) Zamawiający 
dopuszcza możliwość dostarczenia ogumienia innego niż wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ w 
przypadku zdarzenia niezależnego od Wykonawcy polegającego na wycofaniu z produkcji danego 
modelu opony w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca musi przedstawić pismo od 
producenta ogumienia, w którym zostanie potwierdzony ten fakt. Przy czym zaproponowane 
ogumienie będzie: a.co najmniej w tej samej klasie jakościowej, b.pochodziło z tej samej grupy 
producenckiej, c.cena pozostanie bez zmian, d.ogumienie to będzie dostarczane do końca trwania 
umowy lub do wyczerpania kwoty z umowy. 5) W pojazdach osobowo - terenowych ogumienie 
(całoroczne) powinno być szosowo - terenowe (np.: All Terrain, All Weather) w stosunku 50% 
szosa i 50% teren. W przypadku pojazdów dostawczych opony muszą być wzmocnione i oznaczone 
literą C. 6) Dostarczane opony muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie starsze niż 18 
miesięcy od daty ich produkcji do momentu każdej dostawy lub wymiany. W przypadku uszkodzeń 
opon powstałych w wyniku transportu do magazynu zamawiającego lub wad ukrytych, które 
powstały w trakcie produkcji, a ich ujawnienie przed założeniem na tarczę koła było niemożliwe, 
wykonawca zapewni bezzwłoczną wymianę uszkodzonego egzemplarza na fabrycznie nowy i nie 
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starszego niż 18 miesięcy od daty produkcji. 7) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na 
dostarczone przez siebie ogumienie, licząc od daty wystawienia faktury. 8) Zamawiający wymaga: 
a) aby zaoferowane ogumienie posiadało świadectwo homologacji, odpowiednio do typu opony 
wydane zgodnie z: Regulaminem nr 30.02 EKG ONZ - ogumienie do pojazdów osobowych, 
Regulaminem nr 54.00 EKG ONZ - ogumienie do pojazdów ciężarowych i przyczep, Regulaminem 
nr 75.00 EKG ONZ - ogumienie do motocykli i motorowerów, b) aby Wykonawca w okresie 
obowiązywania umowy odbierał i utylizował zużyte ogumienie oraz przekazywał Zamawiającemu 
najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od daty odbioru od Zamawiającego zużytego ogumienia, karty 
przekazania odpadu. Ilość ogumienia odebranego (zużytego) przez Wykonawcę nie przekroczy 
ilości zamówionego przez Zamawiającego w ramach umowy. 9) Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczać oraz rozładować ogumienie w magazynach Zamawiającego znajdujących się w 
Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 oraz w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 21a - koszt tych 
czynności należy ująć w cenie jednostkowej oferowanego ogumienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.11.10.00-2.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
12.

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

III.2) ZALICZKI
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

• wg oświadczenia wykonawcy

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

• wg oświadczenia wykonawcy

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

• wg oświadczenia wykonawcy

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

• wg oświadczenia wykonawcy

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

• wg oświadczenia 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 spełnianiu 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył informacje techniczne (np. wydruk/ksero z 
katalogu, bez używania zakreślaczy; potwierdzone za zgodność) uwierzytelniające spełnienie przez 
oferowane ogumienie wymagań Zamawiającego ujętych w Formularzu kalkulacji cenowej. Ww. 
dokumenty (dotyczące danego modelu opony) muszą być oznaczone numerem liczby porządkowej 
z formularza. Uwaga!! Ww. dokumenty winny być oznaczone numerem liczby porządkowej z 
załącznika nr 5 do siwz - pozycji produktu której dotyczą. Ww. dokumenty mogą być 
przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. B) 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej 
wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji 
cenowej (załącznik nr 5 do siwz) odpowiednio do części na jaką została złożona oferta. 3) 
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (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 dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz.

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

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 KWP w Szczecinie pok. 301.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Św. Piotra i 
Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds Zamówień Publicznych KWP w Szczecinie 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


