
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

I. Informack..Qgólne

POWIAT POZNANSKI
UL.JACKOWSKIEGO18

60-509POZNAN
www.bip.powiat.poznan.pl

tel. O61 8410 500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO , na podstawie
art. 10 ust. l , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisyustawy- Kodeks cywilny.

II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamówien, o których mowa wart. 67 ustawy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych i czesciowych.

III. Pozadany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

IV. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków:
l. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:

l) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;

2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia;
3) posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia;
4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) maj duja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
6) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. l i 2 ustawy);

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednomacmie , iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia
warunków udzialu w postepowaniu.
1. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego wzoru
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. l ustawy wedlug
zalaczonego wzoru;

4) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spolecme,
lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -wystawionych nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

5) wykaz wszystkich zamówien zrealizowanych przez Wykonawce w okresie ostatnich 3 lat (rozpoczetych i
zakonczonych w latach 2002-2005) , a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawa stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
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wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem minimum 2 dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy
te zostaly wykonane nalezycie;

6) oswiadczenie o warunkach gwarancji i serwisu;
7) zaakceptowany projekt umowy stanowiacy zalacznik do niniejszej siwz;
8) szczególowy opis oferowanego wyposazenia pojazdu;
9) homologacja.

2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez
upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz równiez rozdz. VI).

3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np.
wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

5. W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie dokumenty wymienione
w pkt 2, 3, 4. W odniesieniu do pozostalych dokumentów konsorcjum sklada jeden wspólny dokument.

6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów.

VI. Opis sposobu przVl!otowania ofert.
l. Oferte nalezy zlozyc wg formularzy ofertowych stanowiacych zalacznik do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna technika
oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania fmny na zewnatrz i zaciagania zobowiazan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.
4. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte.

5. Oferta i zalaczniki do oferty ( oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

1) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc oryginalem
przez upowaznion(ego) ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu
( np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami.

2)

3)

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna
dekompletacje (bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladów
naruszenia, np. cala oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale zabezpieczyc zszyc wszystkie strony
oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane przez osob(e) y
podpisujac(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacy jego identyfIkacje ( np. wraz z imienna
pieczatka)

9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc
udostepniane.

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z póznozm.) rozumie sie nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania w celu
zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym uczestnikom
postepowania.
2) Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cala

oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
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3) Zamawiajacy zaleca, aby infonnacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementów oferty.

Uwaga: Zastrzezenie infonnacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1pkt 1ustawy Prawo zamówien publicznych.

4) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec infonnacji dotyczacych ceny, tenninu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

5) Udostepnianie ofert odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach: Zainteresowany Wykonawca, po otwarciu ofert
zlozy do Zamawiajacego pisemny wniosek o ich udostepnienie. Zamawiajacy, po sprawdzeniu, które infonnacje
zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi niezwlocznie Wykonawcy, w uzgodnionym tenninie
zapoznanie sie z ofertami.

IO.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93 ust.
4 ustawy.
11. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spelniac nastepujace wymagania:

1) wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony umowy, cel dzialania, okres waznosci umowy,
sposób ich wspóldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, sposób
odpowiedzialnosci (wymaga sie solidarnej odpowiedzialnosci wykonawców).

2) Kazdy wykonawca obowiazany jest wskazac, iz posiada doswiadczenie w wykonywaniu zamówienia
przewidzianego do wykonania,

3) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w sklad
konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
1-9 ustawy Prawo zamówien publicznych,

4) oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich wykonawców wystepujacych
wspólnie,

5) wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub/oraz do zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikac z tresci umowy konsorcjum.

Uwaga: tresc pelnomocnictwa powinna dokladnie okreslac zakres umocowania.
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem (liderem),
7) wypelniajac fonnularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na "Wykonawce"; w miejscu

"np. nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace wszystkich uczestników konsorcjum, a nie
tylko pelnomocnika konsorcjum.

VII. Termin zwiazania oferta
Tennin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg tenninu rozpoczyna sie z wraz z uplywem tenninu skladania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
1. Oferte nalezy zlozyc w dwóch zamknietych kopertach w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18

pokój nr 002 do dnia .06 r., do godz. 13:00.
1) Koperte zewnetrznanalezV zaadresowac jak nizej:

2) Koperta wewnetrzna powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
3) Oferte skladana za posrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób

okreslony w pkt. 1 i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:

1) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i nie
dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w tenninie okreslonym w Specyftkacji Istotnych Warunków Zamówienia)
ponosi Wykonawca.

2) Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem,jakim oznakowano oferte.
3) Oferta zlozona po tenninie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastapi dnia .06 r. o godz. 13:05, w siedzibie zamawiajacego Starostwie Powiatowym w
Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 pietro III.

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle infonnacje z otwarcia ofert, na jego pisemny -wniosek.
IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o sposobie
porozumiewania sie Zamawiajacel!o z Wykonawcami i przekazywania oswiadczen i dokumentów.
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1) Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami sa:
W sprawach procedury przetargowej
Aleksandra Waszak -Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O61) 8410 574

1) Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
SpecyfIkacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje
zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan. Zapytania
moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna:
aleksandra.waszak@powiat.poznan.pl

2) pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia tresci zapytania
podpisanego zapytania poczta).

3) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem
pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed
terminem skladania ofert.

4) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

na pismie (np. przeslania wlasnorecznie

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

X. Modvfikacja i wycofanie oferty
1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze

Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem skladania ofert.
2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta ( patrz rozdzial

IX SIWZ)~. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZAMIANA
3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dolaczone
do uprzednio zlozonej oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie pisemnego
powiadomienia w siedzibie Zamawiajacego.

5) Koperta zewnetrzna oferty wycofanej zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci na sesji otwarcia ofert. Koperty
wewnetrzne ofert wycofywanych nie beda otwierane.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w niniejszej siwz.

XII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium i ich znaczeniem:

-cena ofertowa - 100 %,
W g kryterium cena:

Cena najnizsza sposród zlozonych ofert
Cena = x 100 pkt,

Cena badanej oferty
1) Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to ze zostaly

zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w okreslonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.
4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien

publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy,
których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie.
Nie wyrazenie zgody w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane w rozdz. XIII kryterium wyboru -cena.

XIII. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publiczne!!o.
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1) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze
oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych waznych ofert.

XIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przvslu\!ujacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publiczne\!o
Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych.

Wykonawca ma prawo zlozyc protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzial lub mógl powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, iz protest dotyczacy postanowien SIWZ wnosi
sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobe nieuprawniona Zamawiajacy odrzuca bez rozpatrywania.

Protest musi byc wniesiony na pismie i umotywowany.
Protest winien wskazywac:

1) oprotestowana czynnosc albo zaniechanie Zamawiajacego,
2) zadanie Protestujacego,
3) zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.

Wniesienie protestu mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygniecia
protestu w tym terminie uwaza sie za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysluguje odwolanie.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie pieciu dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia
protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie informujac o wniesieniu odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazanyjest wniesc wpis.
Dowód uiszczenia wpisu nalezy dolaczyc do odwolania.
Na wyrok zespolu arbitrów oraz postanowienia zespolu arbitrów konczace postepowanie odwolawcze przysluguje skarga
do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu arbitrów,
przesylajac jednoczesnie jej odpis Zamawiajacemu.

Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie
zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze wniosek o
zmiane orzeczenia w calosci lub w czesci.
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Szczególowy opis zamówienie - dane techniczne pojazdu

rodzaj nadwozia kombi
rodzaj silnika benzynowy z wtryskiem
wymiary zewnetrzne minimum maksimum

dlugosc (w mm) 4288 4600
szerokosc (w mm) 1709 1800
rozstaw osi (w mm) 2500 2650

pojemnosc bagaznika (w litrach) 380 560
silnik

pojemnosc (w cm szesciennych) 1550 1800
moc (w Kw) 74 110
poj. zbiornika paliwa (w litach) 45 65
predkosc maks. (w km/h) 170

przyspieszenie 0-100 km/h (w sekundach) 14

zuzycie paliwa (w 1/100km)
miasto 7 11
poza miastem 5 7
srednio 6 8

Wymagane podstawowe wyposazenie wewnetrzne samochodu (bez zabudowy specjalistycznej)
regulacja kolumny kierowniczej
regulacja siedzenia kierowcy
wspomaganie ukladu kierowniczego
poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera
system ABS
pasy bezpieczenstwa i zaglówki przy wszystkich siedzeniach
przednie swiataprzeciwmgielne
centralny zamek i autoalarm
felgi stalowe (w tym pelnowymiarowe kolo zapasowe)
listwy boczne
dodatkowy komplet opon zimowych



1.1. Poiazd OK musi posiadac:

a) Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe, kombi.

b) Przezroczysta oslone oddzielajaca przedzial dla zatrzymanych od czesci

pojazdu przeznaczonej dla policjantów spelniajaca nastepujace wymagania

uzytkowe:

./ wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i

wyprofilowanego stosownie do ksztaltu oparc siedzen dla policjantów,

zajmujaca cala przestrzen pomiedzy slupkami nadwozia, podloga i
sufitem,

posiadajaca otwory lub inne rozwiazania konstrukcyjne (np. wentylatory)

zapewniajace wymuszona cyrkulacjepowietrza we wnetrzu przedzialu dla

zatrzymanych oraz komunikacje miedzy policjantami, a osobami

zatrzymanymi.

Siedzenia dla policjantów musza byc wykonane z ciemnego materialu,

odpornego na zuzycie mechaniczne.
Siedziska przedzialu dla zatrzymanych o obnizonym komforcie wykonane z

materialów odpornych na zniszczenie i przystosowane do zmywania woda

(np. siedzenia obite materialem imitujacym skóre, typu skay).

W drzwiach przedzialu dla zatrzymanych stale szyby, lub opcjonalnie

otwierane wylacznie z wnetrza przedzialu dla policjantów. Wielkosc przeswitu

pomiedzy krawedziami szyby i ramki drzwi przy maksymalnym opuszczeniu

szyby musi byc konstrukcyjnie ograniczona i nie moze byc wieksza niz 100

Wyposazenie specjalne wnetrza pojazdu wersji "OK."

./

./

c)

d)

e)

f)

mm,

Drzwi przedzialu dla zatrzymanych pozbawione klamek wewnetrznych,

wyposazone w dodatkowe urzadzenia techniczne uniemozliwiajace otwarcie

drzwi przedzialu z zewnatrz, bez wczesniejszego otwarcia drzwi przednich
nadwozia.

1.2. Nadto poiazdy ..OK" musi posiadac:

a) Przedzial dla zatrzymanych wyposazony w oswietlenie wewnetrzne z oslona

oraz uchwyty (petle z linki stalowej)

zamocowane przy siedziskach dla zatrzymanych, przeznaczone do

mocowania kajdanek, dla uniemozliwienia ucieczki lub ograniczenia skutków

agresji osób zatrzymanych.
Przedzial dla policjantów wyposazony w:

. oswietlenie umozliwiajace czytanie, sporzadzanie dokumentacji itp. (z

mozliwoscia regulacji kata padania swiatla),

. uniwersalny uchwyt do broni dlugiej.

b)



Bagaznik wyposazony w uchwyty umozliwiajace mocowanie

transportowanego wyposazenia specjalistycznego.
2. Instalacja lacznosci radiowej.

1. Pojazdy "OK" musi byc przystosowany do montazu w kabinie kierowcy trzech
zestawów radiotelefonów:

a) radiotelefonu przewoznego na pasmo VHF (148-174 MHz),

b) radiotelefonu przewoznego na pasmo UHF (380-470 MHz) lub adaptera
samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,

c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM.

2. Radiotelefony montowane beda przez sluzby Policji, przy czym przynajmniej jeden z

nich (póz. a lub b) instalowany bedzie w górnej czesci srodkowej konsoli.

3. Pojazdy "OK" musi byc przystosowany konstrukcyjnie do montazu na ich dachach
trzech anten do ww. srodków lacznosci:

a) szerokopasmowej na pasmo 164-174 MHz z zyskiem O dB, o konstrukcji
umozliwiajacej mycie samochodu w myjni automatycznej, dostarczonej i

zainstalowanej przez Dostawce,

szerokopasmowej na pasmo 450-470 MHz (380 - 400MHz) z zyskiem 3-5 dB,

o konstrukcji umozliwiajacej mycie samochodu w myjni automatycznej,

dostarczonej i zainstalowanej przez Dostawce,
samochodowej do telefonu komórkowego GSM - instalowanej w pojezdzie

przez sluzby Policji.

4. Anteny z póz. a i b musza byc zainstalowane na dachu w podluznej osi symetrii

pojazdu lub symetrycznie do niej. Przewody antenowe (o malym tlumieniu) musza

byc przeprowadzone pod podsufitka do przedniego prawego (lewego) slupka

nadwozia, a nastepnie tym slupkiem w dól w poblize srodkowej czesci konsoli i

zwiniete z rezerwa dlugosci po 2,5 m. - bez wtyków antenowych lub zakonczone

wtykami antenowymi BNC.
Antena z póz. c. musi byc instalowana w podluznej osi symetrii pojazdu. Dostawca pojazdu powinien wskazac
i przygotowac wlasciwy punkt montazowy (bez wiercenia otworu w karoserii lub z otworem szczelnie
zaslepionym) oraz trase i sposób ukladania przewodu antenowego.
Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten musza zapewniac im wlasciwa przeciwwage
elektromagnetyczna oraz gwarantowac dookólna charakterystyke promieniowania anten. Lokalizacja punktów
ich instalacji musi gwarantowac wlasciwa separacje od zaklócen elektromagnetycznych generowanych przez
pokladowe urzadzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu - zwlaszcza w pasmach 148-174 MHz, 380-400
MHz, 450-470 MHz i w pasmach wykorzystywanychprzez polskie systemy telefonii komórkowei
GSM.

c)

b)

c)

5. Instalacja elektryczna pojazdu "OK"musi byc przystosowana do zasilania urzadzen

lacznosci radiowej:

a) poziom zaklócen elektrycznych w instalacji nie moze powodowac zaklócen w

pracy radiotelefonów,

dostawca pojazdu ma przeprowadzic od akumulatora 'przewody zasilajace

(plusowy i masowy) do wnetrza pojazdu w poblize przewodów antenowych.

Bezpiecznik 25A musi byc umieszczony na przewodzie pradowym jak najblizej

b)



zródla zasilania (akumulatora).

6. Kazdorazowo w zaleznosci od przedstawionego bilansu mocy policyjnego

wyposazenia elektrycznego instalowanego w pojazdach wymagana bedzie

odpowiednia moc zasilania elektrycznego.

7. Fabryczne wyposazenie pojazdu oraz urzadzenia wyposazenia specjalnego w

szczególnosci urzadzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie moga powodowac

zaklócen lacznosci radiowej, o której mowa powyzej.

8. Dostawca do kazdego samochodu dostarczy instrukcje instalacji zgodna z ww.

wymaganiami. Instrukcja musi zawierac (w postaci opisów i schematów) zagadnienia

zwiazane z proponowanymi miejscami instalacji radiotelefonów i anten, z zalecanymi

trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, oraz z miejscem i

sposobem podlaczenia zasilania radiotelefonów.
3. Kolorystyka i oznakowanie poiazdu.

1) Samochód osobowy oznakowany policyjny w wersjach "OK" musi:

a) posiadac barwe nadwozia zgodna z pkt 22 zalacznika nr I SIWZ niniejszych

wymagan z wylaczeniem lewych i prawych drzwi bocznych (przednich i
tylnych), które musza miec kolor bialy i beda:

- oklejane folia samochodowa nieodblaskowa, spelniajaca parametry

(równowazna) folii 3M o symbolu 100-10,

lub

- malowane lakierem o kolorze bialym w odcieniu ww. folii,

byc oznakowany pasem wyrózniajacym barwy bialej odblaskowej spelniajacej

parametry (równowaznej) folii 3M o symbolu 680-10 z naniesionym fabrycznie

- trudnopodrabialnym, majacym cechy hologramu i znaku wodnego

widocznego po podswietleniu pasa emblematem Policji,

posiadac naklejony na pasie wyrózniajacym na drzwiach bocznych przednich

lewych i prawych napis POLICJA w kolorze granatowym odblaskowym, w

odcieniu koloru nadwozia -wykonany z folii spelniajacej parametry

(równowaznej) folii 3M o symbolu, w zaleznosci od odcienia koloru nadwozia:
680-76,680-75,

d) byc pozbawiony oznaczen modelowych na pasie wyrózniajacym.
4. Uprzywilejowanie w ruchu.

1) Na dachu samochodu nalezy zamontowac symetrycznie i prostopadle do podluznej

osi symetriipojazdulampezespolona(o wymiarach:wysokosc110-140 mm, dlugosc

uzalezniona od szerokosci dachu pojazdu - lampa nie moze wystawac poza obrys

dachu, szerokosc 270-300 mm) posiadajaca dokument potwierdzaiacy uzyskanie
homoloaacii.

2) Lampa zespolona musi posiadac:

a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego umieszczone w dwóch

b)

c)



skrajnych czesciach lampy zespolonej,

podswietlony napis "POLICJA" w kolorze granatowym, w odcieniu koloru

nadwozia na bialym tle z przodu i z tylu, wypelniajacy pole pomiedzy lampami,

lampe ostrzegawcza koloru czerwonego z mozliwoscia wymiany na niebieska

umieszczona pomiedzy lewa skrajna lampa koloru niebieskiego a

podswietlonym napisem "POLICJA",

d) klosze lamp wykonane z poliweglanu.

3) Sygnaly dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musza spelniac

wymagania w zakresie wytwarzanego przez nie poziomu cisnienia akustycznego.
Cisnienie mierzone w odleglosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu, powinno

zawierac sie w granicach 104 dB(A) - 115 dB(A).
4) We wnetrzu samochodu nalezy zamontowac:

a) zespolone urzadzenie rozgloszeniowo - alarmowe umozliwiajace (mocowane

w zasiegu kierowcy i dysponenta) :
- przelaczanie tonu sygnalu uprzywilejowania: "Le-on", "Wilk", "Pies",

- sterowanie sygnalizacja swietlna,

- sterowanie urzadzeniem rozgloszeniowym,

b) mikrofon (mocowany w zasiegu kierowcy i dysponenta).
5) Dzialanie urzadzen syqnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu droqowvm musi

spelniac nastepujace warunki:

a) wlaczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociagac za soba jednoczesnie

wlaczenie sygnalizacji swietlnej w kolorze niebieskim (nie moze byc

mozliwosci wlaczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj, bez równoczesnej

sygnalizacji swietlnej),

wlaczenie sygnalizacji swietlnej barwy czerwonej musi pociagac za soba

jednoczesne wlaczenie sygnalizacji swietlnej w kolorze niebieskim (nie moze

byc mozliwosci wlaczenia samej sygnalizacji swietlnej barwy czerwonej),
musi istniec mozliwosc wlaczenia samej sygnalizacji swietlnej (bez

sygnalizacji dzwiekowej),

wlaczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byc

sygnalizowane lampka kontrolna o barwie zóltej samochodowej, umieszczona

na desce rozdzielczej pojazdu,

wlaczenie urzadzenia rozglaszajacego musi przerYWacemisje dzwiekowych

sygnalów ostrzegawczych, zas jego wylaczenie powodowac dalsza prace

sygnalizacji dzwiekowej, o ile byla ona wczesniej wlaczor:1a,
dzialanie sygnalizacji swietlnej musi byc mozliwe równiez przy wylaczonym
silniku samochodu,

musi istniec mozliwosc wlaczenia tylko jednej strony lampy zespolonej koloru

niebieskiego, h) podswietlenie napisu "POLICJA" w la"mpiesygnalizacji
uprzywilejowania moze byc wlaczane jedynie wraz ze swiatlami pozycyjnymi

pojazdu.

b)

c)

b)

c)

d)

e)

f)

g)



Urzadzenia sygnalizacji swietlnej uprzywilejowania musza posiadac certyfikat

zgodny z Regulaminem 65 i 10.02 EKG ONZ.
5. Wvmaaane wyposazenie dodatkowe w pojezdzie wersji ..OK."

1. Pojazd musi byc wyposazony w:

1) gasnice proszkowa typu samochodowego o pojemnosci ok. I kg zamontowana w
poblizu siedzenia kierowcy,

2) linke holownicza!

3) apteczke samochodowa,

4) trójkat ostrzegawczy wystawiany na zewnatrz pojazdu,

5) zestaw podrecznych narzedzi,

6) nóz do ciecia pasów bezpieczenstwa mocowany w zasiegu reki kierowcy i pasazera,

7) skladany lub latwo demontowalny blat (podkladke) umozliwiajacy sporzadzanie
notatek, umieszczony w kabinie kierowcy,

8) komplet dywaników gumowych,

9) reczny reflektor /szperacz! zasilany z gniazda zapalniczki,

10) dodatkowe dwa gniazda zapalniczki zamocowane na desce rozdzielcze] w jej lewej i

prawej skrajnej dolnej czesci, które musza byc tego samego typu co oryginalne

gniazda zapalniczki pojazdu.
2. Gniazda zapalniczek musza umozliwic wlaczenie szperacza w pojazdach "OK".

Wszystkie gniazda zapalniczek musza

byc zasilane, bez wzgledu na polozenie wlacznika zaplonu.

6)


