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Zamawiający: 

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA 

ul. Podchorążych 38; 00 - 463 Warszawa 

tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 

Regon: 369383133          NIP: 701-079-97-93 

 

 

Numer sprawy: 6/2019/ZP 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 
 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego przez SŁUŻBĘ OCHRONY PAŃSTWA  

na dostawę ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów. 
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SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

II Tryb udzielenia zamówienia. 

III Opis przedmiotu zamówienia. 

IV Termin wykonania zamówienia. 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp. 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

VIII Wymagania dotyczące wadium. 

IX Termin związania ofertą. 

X Opis sposobu przygotowania oferty. 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XII Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI Wzór umowy. 

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

XVIII Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

XIX Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA 

ul. Podchorążych 38 

00 - 463 Warszawa 

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego 

do pojazdów w asortymencie określonym w poniższej tabeli: 

 

Lp. Marka pojazdu Rozmiar Indeks 
Informacje 

dodatkowe 

Do zakupu      

[szt.] 

1 AUDI Q7 255/55 R18 109Y - 4 

2 BMW 530 xD 225/50 R17 94W - 4 

3 BMW 535 xD 225/55 R17 97W Run on Flat 8 

4 BMW 535 xD 245/45 R18 96Y Run on Flat 8 

5 BMW 740 Li 245/55 R17 102W - 8 

6 BMW 740 Li 245/50 R18 100Y Run on Flat 4 

7 BMW 750 xD* 

245/45 R19 98Y 
oś przednia 

Run on Flat 
10 

275/40 R19 101Y 
oś tylna 

Run on Flat 
10 

8 BMW X5 xD 255/50 R19 107W Run on Flat 8 

9 MERCEDES S350 235/55 R17 99W - 5 

10 VW PASSAT 215/60 R16 95V - 19 

11 VW MULTIVAN 255/45 R18 103H wzmocnione 8 

12 BMW 528 225/60 R15 96V - 5 

13 BMW 530 225/55 R16 95V - 10 

14 BMW 735 245/50 R18 100W - 10 

15 SKODA SUPERB 205/55 R16 94V - 10 

16 SKODA SUPERB 215/60 R16 95V - 5 

17 VOLKSWAGEN LT 46 195/70 R15C 104/102R - 7 

18 MERCEDES VIANO 205/65 R16C 99H - 5 

19 LUBLIN 3 205/75 R16C 110/108P całoroczne 5 

20 MERCEDES 711 225/75 R16C 121/120R całoroczne 7 
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21 DAF** 245/70 R17,5 79T 

oś napędowa 

całoroczne 
4 

oś prowadząca 

całoroczne 
3 

Razem 167 
 

*- w poz. nr 7 (oś przednia, oś tylna) Wykonawca oferuje opony tej samej marki i rodzaju 

bieżnika. 

** - w poz. nr 21 (oś napędowa, oś prowadząca) Wykonawca oferuje opony tej samej 

marki. 

 

Ze względu na specyfikę zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz najwyższą jakość 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega w pozycjach od nr 1 do nr 11 oferowanie marek 

ogumienia wyłącznie spośród testowanych przez ADAC i które w wyniku tych testów otrzymały 

przynajmniej ocenę: DOBRA, natomiast w pozycjach od nr 12 do nr 21 przynajmniej ocenę 

ZADOWALAJĄCY. 

Oceny dostępne są w poniższej tabeli lub na stronie internetowej: 

http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/sommerreifen/2018_sommerreifen_205_55_r16.aspx?

ComponentId=313499&SourcePageId=31821 [stan na dzień 11. 02. 2019 roku]. 

 

TABELA MAREK OGUMIENIA WYŁĄCZNIE TESTOWANYCH PRZEZ ADAC 

 

Lp. Marka opony 
Ocena 

ADAC 

Nawierzchnia 

sucha 

Nawierzchnia 

mokra 
Komfort 

Zużycie 

paliwa 
Noszenie 

1. Michelin Primacy 3 
 

+ + o + ++ 

2. Bridgestone Turanza T001 Evo  + + o + + 

3. Continental ContiPremiumContact 5 
 

+ + o + + 

4. Firestone Roadhawk  + + ϴ + + 

5. Hankook Ventus Prime 3 K125 
 

+ + o + + 

6. Semperit Speed-Life 2 
 

+ + o + + 

7. EAS+Tecar Spirit 5 HP  + o¹ ϴ + + 

8. Kumho Ecsta HS51 
 

o¹ + o + + 

9. Pirelli Cinturato P7 Blue  + o¹ ϴ + ++ 

10. Fulda EcoControl HP 
 

o o¹ o + ++ 

11. Giti Premium H1  o o¹ o + o 

12. Goodyear EfficientGrip Performance  + o o + o¹ 

13. Nexen N’blue HD Plus 
 

+ o o + o¹ 

14. Cooper Zeon CS8  o¹ o¹ o + + 

15. Infinity Ecosis 2 
 

o o o + o 

16. Vredestein Sportrac 5 2 

 + o o + ++ 

 



6/2019/ZP 5/15 

Legenda: 

1 – prowadzi do dewaluacji w ogólnym rankingu (wyniku) 

2 – dewaluacja z powodu nieudanego testu wysokiej prędkości. Test standardowy ECE R-30 przeszedł pomyślnie. 

 - bardzo dobra,   - dobra,   - zadowalający,   - dostateczny,   - niedostateczny 
 

1. Dostarczone ogumienie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych i wykonawczych, wyprodukowane w latach – 2018/2019. 

 

2. Zamawiający wymaga (min. 24 miesiące – max. 72 miesiące) gwarancji na dostarczone 

ogumienie, licząc od daty wystawienia faktury lub wymiany ogumienia na wolne od wad. 

 

3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony 

kodem CPV: 34351100-3; 34352200-1. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zakupu przedmiotu zamówienia 

w ilościach i asortymencie wynikającym ze złożonego zamówienia, sukcesywnie według 

potrzeb Zamawiającego. Ilości wskazane w SIWZ są wielkościami przewidywanymi, 

ustalonymi na podstawie zużycia oraz przewidywanego zapotrzebowania przyjętymi dla celów 

porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

o realizacje dostaw w wielkościach podanych w SIWZ. 

 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, wypełniając odpowiednie pole w załączniku nr 1 do SIWZ. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

8. Brak w ofercie informacji, o której mowa w pkt. 7 oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie 

korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

 

9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących 

konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez 

które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie 
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przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania 

Zamawiającego. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 27. 12. 2019 r. 

 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać 

się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 

oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

2. Wstępna weryfikacja podmiotowa zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia złożonego 

z ofertą. 

 

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa aktualne na dzień 

składania ofert Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie 

(załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie.  

 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 

lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 

 

6. Dokumenty inne niż Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za „zgodność z oryginałem”. 

 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu. 

 

8. Poświadczenie za „zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej. 

 

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów innych niż Oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 

ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego i do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwa. 

 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. 

W przypadku braku możliwości przekazywania powyższych informacji faksem, dopuszcza 

się formę elektroniczną. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Jeżeli Zamawiający 

lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: 

 

Mariusz PIĘTOSA - tel. /0-22/ 606 59 67, faks /0-22/ 606 59 56 od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.15 - 16.00, 00 - 463 Warszawa, ul. Podchorążych 32, 

zamowieniatransport@sop.gov.pl 

 

Radosław SZCZEŚNIAK - tel. /0-22/ 606 54 98, faks /0-22/ 606 54 08 od poniedziałku 

do piątku w godz. 7.30 – 15.30, 00 - 463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, 

zamowieniapubliczne@sop.gov.pl 

 

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wniesie do upływu terminu składania ofert 

wadium w wysokości – 2 000,00 zł i dołączy do oferty poświadczoną przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium. 

 

2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp. 

 

3. Niepieniężne formy wniesienia wadium dostarczane są do kasy Zamawiającego: 

Kasa Służby Ochrony Państwa, Warszawa, ul. Podchorążych 38 budynek nr 1 (czynna 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 10.00 oraz 13.00 - 15.00). 
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4. Niepieniężne formy wniesienia wadium dostarczane są w oryginale, podpisanym przez 

przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, tj. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  

i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą. 

 

5. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:  

Bank Gospodarstwa Krajowego Nr: 27 1130 1017 0020 1200 1820 0004 z dopiskiem  

„Wadium” – nr sprawy 6/2019/ZP. 

 

6. Zwrot i zatrzymanie wadium odbywać się będzie zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp. 

 

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) powinien być wypełniony przez Wykonawcę 

według postanowień niniejszej SIWZ z uwzględnieniem zmian treści SIWZ dokonanych przez 

Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

4. Oferta (załączniki nr 1 do SIWZ) wraz z załączonym Oświadczeniem (załącznik nr 2 

do SIWZ), powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, 

podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.  

 

5. Jeżeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty powinno być dołączone 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo 

powinno wskazywać zakres uprawnień i być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) 

do reprezentowania Wykonawcy. 
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6. Podpis powinien jednoznacznie identyfikować osobę podpisującą. 

 

7. Zaleca się, aby wszystkie zmiany dokonane przez Wykonawcę w ofercie były parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 

 

9. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. 

 

10. Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego, a poniżej napis: 

 

OFERTA 

„NA DOSTAWĘ OGUMIENIA TRAKCYJNEGO LETNIEGO I CAŁOROCZNEGO 

DO POJAZDÓW” 

NR SPRAWY 6/2019/ZP 

„NIE OTWIERAĆ” 

przed 11. 03. 2018 r. godz. 11:00 

 

Konsekwencje złożenia oferty w kopercie oznaczonej w inny sposób ponosi Wykonawca 

(np. potraktowanie tej przesyłki jako zwykłej korespondencji i jej otwarcie) 

Wykonawcy składający ofertę w dniu otwarcia ofert, z uwagi na system przepustkowy 

funkcjonujący u Zamawiającego, winni przybyć na minimum 15 minut przed upływem 

terminu na jej złożenie. 

 

11. Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi) oraz adres zwrotny, 

jeżeli jest inny niż w dokumencie rejestrowym. 

 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian oferty lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 9 - 11 oraz dodatkowo 

opisane „zmiana” lub „wycofanie”. 

 

13. Wykonawca powinien zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wykazać, że zastrzeżone 
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinien oznaczyć klauzulą 

„nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w „kancelarii ogólnej” bud. 1 część B pokój 7 

nie później niż do dnia 11. 03. 2019 r. godz. 10:00 (kancelaria czynna w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godz. 8. 15 - 16. 15). 

 

2. Wszystkie oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną 

zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

 

3. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: ul. Podchorążych 32, 

00 - 463 Warszawa w dniu 11. 03. 2019 r. godz. 11:00, w pokoju nr 141. 

 

Osoby, które chcą uczestniczyć w komisyjnym otwarciu ofert, ze względów technicznych 

(w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren obiektu) winny przybyć do obiektu 

Zamawiającego na minimum 15 minut przed godziną otwarcia ofert. 

 

XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

Wykonawca oblicza cenę oferty i podaje wartość brutto przedmiotu zamówienia. Cena oferty 

musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów  

i winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji przedmiotu zamówienia - między innymi 

koszty transportu do Zamawiającego itp. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję 

przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty i późniejszym zawarciu umowy. 

 

Zawarte w ofercie ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Ceny podane w ofercie są cenami ostatecznymi i nie podlegają negocjacjom w trakcie 

trwania procedury przetargowej. 

 

Ujęte w załączniku nr 1 w kolumnie 7 ilości ogumienia zostały przyjęte przez 

Zamawiającego wyłącznie w celu porównania złożonych ofert. Realizacja zamówienia będzie 

wynikała z faktycznych potrzeb. 
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XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

W celu oceny złożonych ofert zostaną zastosowane poniższe kryteria ocen: 

Lp. KRYTERIUM WAGA 

1. Cena 60% 

2. Termin gwarancji 40% 

 

1. W celu oceny oraz wybrania najkorzystniejszej oferty, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny 

zostanie zastosowany następujący sposób dokonywania ich oceny: 

 

- P1 cena, waga ”1” = 60%, sposób oceny: minimalizacja; 

- P2 termin gwarancji, waga ”2” = 40%, sposób oceny - maksymalizacja; 

 

SPOSÓB OCENY MINIMALIZACJA 
 

P1= ( wartość min./wartość badana) x 100 x waga ”1”; 

gdzie: 

P1 – ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę brutto; 

wart. min – minimalna cena brutto zaoferowana w postępowaniu; 

wart. badana – cena brutto podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany; 

waga ”1” – 60% - maksymalna ilość punktów do uzyskania – 60. 

 

SPOSÓB OCENY MAKSYMALIZACJA 
 

P2 = (wartość badana/wartość maks.) x 100 x waga ”2”; 

gdzie: 

P2 – ilość punktów przyznana danej ofercie za termin gwarancji; 

wart. badana – – termin gwarancji (w miesiącach, min. 24 miesiące – max. 72 miesiące) 

podany przez Oferenta dla którego wynik jest obliczany; 

wart. maks. – maksymalny termin gwarancji (w miesiącach) zaoferowany w postępowaniu; 

waga ”2” – 40% - maksymalna ilość punktów do uzyskania – 40. 

PC = P1 +P2 

przy czym: 

PC - sumaryczna liczba uzyskanych punktów; 

P1, P2 - liczba punktów uzyskanych w zakresie każdego z ww. kryteriów. 



6/2019/ZP 13/15 

2. Zamawiający podczas wykonywania obliczeń zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

3. Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów, przez co należy rozumieć ofertę, 

która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu gwarancji, sporządzoną zgodnie 

z przepisami ustawy Pzp oraz postanowieniami SIWZ. 

 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp; 

b) została uznana za najkorzystniejszą (uzyskała największą liczbę punktów) w oparciu 

o podane kryteria oceny ofert. 

 

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w sposób przewidziany w ustawie Pzp. 

 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z art. 92 ustawy Pzp. 

 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

 

4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy. 

 

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości nominalnej 

zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 

 

2. Zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 

ust.1 ustawy Pzp. 
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3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone WYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO jej wykonanie za należyte. 

 

XVI WZÓR UMOWY. 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 

XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Pzp. 

 

XVIII KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych osoby/osób jest Komendant Służby Ochrony Państwa, 

 z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, 

22 606 57 01, 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w SOP jest mjr SOP Piotr PYC, adres mail: 

iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01, 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Służbę Ochrony 

Państwa w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ogumienia trakcyjnego letniego 

i całorocznego do pojazdów SOP, 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 
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5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy, 

6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez 

tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy Pzp,  

7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8. osoby, której dane dotyczą posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych1, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO, 

9. osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XIX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA. 

 

Załącznik nr 1 – oferta. 

Załącznik nr 2 – oświadczenie. 

Załącznik nr 3 – oświadczenie. 

Załącznik nr 4 – wzór umowy. 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 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. 


