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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
ręcznych miotaczy pieprzu, numer postępowania 61/Cmt/08/EM”, zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
I.
INFORMACJE OGÓLNE:
1.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeśli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
II.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497
Adres do korespondencji:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60120-44,
fax 0-22-6011857,
strona internetowa: www.policja.gov.pl
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod
adresem: www.policja.gov.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷
91c ustawy Pzp.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10.000 sztuk ręcznych miotaczy
pieprzu, wykonanych zgodnie z „Wymaganiami technicznymi dla ręcznego miotacza
pieprzu o przeznaczeniu policyjnym”, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
2.
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień
kodem: CPV-29641000-4.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie
informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31 października 2008 roku.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Pzp.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w
ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy Pzp
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego
potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII
SIWZ.
2.2.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
2.3.
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i
dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały
spełnione warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy
Pzp.
VI.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu (określonych w pkt. VI SIWZ) Wykonawca musi złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
1.
oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (o treści
zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ - w przypadku
wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści
zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 5a i 5b – w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
2.
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej –
wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.
koncesję na obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów
broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja Dz. U. nr 145
poz. 1625 z późn. zm.).
Ponadto Wykonawca musi złożyć:
4. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej ze wzorem
określonym w załączniku nr 3 do SIWZ),
5. dokument potwierdzający posiadane przez oferowany przedmiot zamówienia
parametry techniczne, wydany przez producenta lub uprawniony, niezależny od
Wykonawcy podmiot,
6. atest na mieszankę użytą w miotaczach, wydany przez PZH (lub równorzędny),
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7. instrukcję neutralizacji skutków działania wyrobu na organizm człowieka,
8. wzór oferowanego przedmiotu zamówienia (2 sztuki) oznakowany nazwą
Wykonawcy z opisem jego parametrów technicznych.
Wymagana forma składanych dokumentów:
− dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych
dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być
dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
− dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
ORAZ DOKUMENTÓW:
1.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych – Marek Śliwiński (022) 601 18 21
- w sprawach formalnych – Ewa Mikołajczyk tel.(022) 601 25 62
2.
Zamawiający urzęduje w dniach tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15
do 16.15 (z wyłączeniem świąt państwowych).
3.
Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem przetargowym strony
przekazują pisemnie, przy czym Wykonawca kieruje swoją korespondencję na adres
Zamawiającego, tj. 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38.
4.
Treść pytań zgłoszonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi udzielonych
przez Zamawiającego, a także modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego do
SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej www.policja.gov.pl.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wadium
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.
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3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w trwałej i
czytelnej technice.
4. Zamawiający zaleca, by każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do
oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami
była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu
innego Wykonawcy (ów).
6. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią
oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień
wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
a) wraz z ofertą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą
dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed zawarciem umowy),
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi
oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp poprzez złożenie
dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4
ustawy Pzp) oraz pkt 2,
e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do
wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich
łączny potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną
sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez
złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1
pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp) oraz pkt 3,
f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem,
g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące pełnomocnika.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w
rozdziale VIII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie
później niż w terminie składania ofert (np. w formularzu ofertowym).
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.
Ofertę pisemną wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2.
Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:
Wydział Zamówień Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
Oferta do przetarg nr 61/Cmt/08/EM
nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 30.04.2008 r.
3.
Wzory oferowanego przedmiotu zamówienia należy oznaczyć zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ i dołączyć do oferty pisemnej.
4.
Ofertę pisemna oraz wzory oferowanego przedmiotu zamówienia należy złożyć
do dnia 30.04.2008 r. do godz. 09.30 w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa,
ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od
poniedziałku do piątku.
5.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie
oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w
terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
6.
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu 30.04.2008 r. o godz.
10.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38.
XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O
WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę,
a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. ubezpieczenia zamówienia,
załadunku, transportu, rozładunku itp.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY
OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny według poniższych kryteriów jedynie tych ofert, które
będą spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszej SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium

Waga [%]

Sposób oceny

1.

Cena (C)

80

minimalizacja

2.

Ocena techniczno - użytkowa (T)

20

indywidualnie
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Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria dla
każdej części oddzielnie. Oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów za
wymienione kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.
Kryterium „Cena danej części C” zostanie obliczone wg wzoru na
minimalizację:
C = (cena oferowana minimalna / cena oferowana badana) x waga kryterium
Kryterium „Ocena techniczno – użytkowa T” zostanie ocenione indywidualnie
przez każdego z członków komisji na podstawie załączonych do oferty wzorów:
Ocenie podlegać będzie:
1.
Efektywny zasięg strumienia mieszanki pieprzowej:
a) od 2 do 3 m – 5 pkt,
b) powyżej 3 m – 10 pkt.
2.
Łatwość i bezpieczeństwo obsługi miotacza, w tym dostępność zaworu
zwalniającego i zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem – od 0 do 10 pkt.
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego
warunków określonych w załączniku nr 1, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi
pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3.
W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a
wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego
spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument
wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
4.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy
przedłożenia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących
wspólnie.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na warunkach określonych w
załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ, stanowiącym projekt umowy.
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ww. ustawy.
2.
Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną
czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe
przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie protestu.
UWAGA:
W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu należy
dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do
występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej).

Załączniki 7 na 13 stronach
Załącznik nr 1 – „Wymagania techniczne dla ręcznego miotacza pieprzu o przeznaczeniu policyjnym”
Załącznik nr 2, 2a, 2b – Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Projekt umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Spr. Nr 61/Cmt/08EM
str. 1/2
WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA RĘCZNEGO MIOTACZA PIEPRZU O PRZEZNACZENIU POLICYJNYM
1. Przeznaczenie
Ręczny miotacz pieprzu jest indywidualnym środkiem przymusu bezpośredniego
stosowanym przez funkcjonariuszy Policji w przypadku wystąpienia konieczności
wymuszenia posłuszeństwa lub obezwładnienia niebezpiecznej osoby, w tym także
znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających
środków.
2. Warunki bezpieczeństwa
1) Działanie substancji czynnej zastosowanej w miotaczu musi być w pełni odwracalne,
tzn. nie może wywoływać trwałych skutków u osoby, wobec której miotacza użyto.
Po przemyciu podrażnionych miejsc wodą, lub zastosowaniu odpowiedniego
neutralizatora, działanie substancji czynnej musi ustępować po czasie nie dłuższym
niż ok. 2,5 godz.
2) Zastosowana substancja czynna nie może powodować oparzeń skóry i innych
tkanek, a jej działanie musi ograniczać się do czasowego podrażnienia skóry, błony
śluzowej: oczu, jamy ustnej i nosa.
3) Zawartość miotacza musi być niepalna i nietoksyczna.
3. Zasięg i wydajność miotacza
1) Efektywny zasięg strumienia mieszanki pieprzowej - minimum 2 [m].
2) Wydajność miotacza musi pozwalać na uzyskanie minimum 8 jednosekundowych
użyć, bez wystąpienia spadku zasięgu wystrzeliwanej mieszanki, poniżej wartości
progowej (2 [m]).
4. Podstawowe dane techniczne
1) Forma ewakuacji substancji czynnej ze zbiornika miotacza - ukierunkowany strumień.
2) Rodzaj substancji czynnej - 10% (min.) olej pieprzowy, zawartość czynnego alkaloidu
capsaicyny 1,33% (min.) - o mocy maksimum 2 mln SHU (skowili).
3) Substancja pędna - obojętna, niepalna, nie oparta na bazie freonu.
4) Pojemnik - ciśnieniowy, cylindryczny, wykonany z aluminium lub jego stopu.
5) Głowica z dyszą - wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego,
wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem miotacza.
5. Wymiary, masy i pojemność
1) Całkowita wysokość miotacza
2) Średnica pojemnika miotacza
3) Pojemność zbiornika

-135 [mm] (maksimum).
- 35 [mm] (maksimum).
- 75 [ml] (minimum).

6. Znakowanie i pakowanie
1) Na zewnętrznej powierzchni każdego miotacza muszą być umieszczone w sposób
trwały i czytelny (w języku polskim) następujące informacje:
- napisy: „POLICJA” oraz „NATURALNY ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY”,
- skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości procentowej
zastosowanej substancji czynnej,
- pojemność i masa brutto pełnego miotacza,
- sposób użycia,
- sposób przechowywania,
- opis skutków działania na organizm człowieka,
- sposób udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- informacje ostrzegawcze,
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- data napełnienia miotacza i nr partii produkcyjnej,
- termin przydatności do użytku.
Uwaga:
Ostateczna treść i szata graficzna napisów zostanie uzgodniona
przed pierwszą dostawą miotaczy dla Policji.
2) Miotacze muszą być pakowane w opakowania zbiorcze zapewniające ich bezpieczny
wygodny transport.
3) Na zewnętrznej powierzchni opakowania zbiorczego muszą być umieszczone w
sposób trwały i czytelny (w języku polskim) następujące informacje:
napisy: „POLICJA” oraz „NATURALNY ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY”,
skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości procentowej
zastosowanej w miotaczu substancji czynnej,
ilość miotaczy znajdujących się w pudełku,
masa łączna brutto,
data pakowania,
termin przydatności do użytku,
sposób przechowywania,
sposób użycia miotacza,
opis skutków działania na organizm człowieka,
sposób udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
informacje ostrzegawcze.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
spr. nr 61/Cmt/08/EM

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
dostawę ręcznych miotaczy pieprzu – spr. nr 61/Cmt/08/EM
oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia

..............................., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 2a do SIWZ
spr. nr 61/Cmt/08/EM

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
dostawę ręcznych miotaczy pieprzu – spr. nr 61/Cmt/08/EM
oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

* wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w ich imieniu.

................................., dn. .......................
.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 2b do SIWZ
spr. nr 61/Cmt/08/EM

(pieczęć Wykonawcy))

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
dostawę ręcznych miotaczy pieprzu – spr. nr 61/Cmt/08/EM
oświadczamy, że:
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *

* wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

................................, dn. .......................
.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
......................................................................................................

Spr. Nr 61/Cmt/08EM
str. 1/2

.......................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Ja, niżej podpisany
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy
10000 sztuk ręcznych miotaczy pieprzu – spr. nr 61/Cmt/08/EM składam niniejszą
ofertę.
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie
zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego, określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ
za:
łączną kwotę brutto ……………………………………………………. złotych
(słownie: ..…………………………………………………………………………………..),
w tym podatek VAT …………………złotych
przy czym:
cena jednostkowa brutto wynosi ………….. złotych.
Termin realizacji zamówienia – zgodnie z § 4 projektu umowy.
Przyjmuję zasady płatności określone w § 3 projektu umowy.
Udzielam ……………… miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
(wymagany minimalny okres gwarancji -36 miesięcy licząc od dnia dostarczenia
wyrobu do magazynu zamawiającego).
Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w
załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
Oświadczam, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przedstawionym
wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty i wyprodukowany zostanie z
materiałów, na które przedstawiono dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań
zawartych w SIWZ.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Spr. Nr 61/Cmt/08EM
str. 2/2

Oświadczam, iż będę / nie będę* powierzał część zamówienia podwykonawcy, tj.
..............................................................................

Wyrażam zgodę na zużycie, w trakcie badania i oceny ofert, wzorów wyrobów
załączonych do oferty.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ..............................................................
2) ..............................................................
3) ..............................................................
4) ..............................................................
5) ..............................................................
6) ..............................................................
7) ..............................................................

............................., dn. .....................
……………………………………………………………………
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
spr. nr 61/Cmt/08/EM
Projekt Umowy
Egz. nr ......
UMOWA NR ……
zawarta w dniu ................................................................................ 2008 roku w Warszawie
pomiędzy:
Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150 zwanym w
treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
-

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

-

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

a firmą ………………….. z siedzibą …………………….., wpisaną do ……………………,
zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
-

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

-

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

o następującej treści:

1.

2.
3.

1.

§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” nr sprawy ……
§2
Przedmiotem umowy jest dostawa ręcznych miotaczy pieprzu typ ……, w ilości …… szt.,
wykonanych zgodnie z „Wymaganiami technicznymi dla ręcznego miotacza pieprzu o
przeznaczeniu policyjnym” stanowiącymi załącznik Nr 1 do umowy.
Wartość netto (bez podatku VAT) przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę …… zł
(słownie złotych: ……).
Wartość przedmiotu umowy brutto Strony ustalają na kwotę …… zł (słownie złotych:
……), która obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do
magazynu Zamawiającego.
§3
Wykonawca posiada koncesję nr …... z dnia …... na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – wydaną zgodnie z ustawą z
dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót
jest wymagana koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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2. Spełnienie przez przedmiot umowy norm bezpieczeństwa potwierdza atest …… z dnia
…… wydany przez ……
3. Spełnienie przez przedmiot umowy wymagań technicznych potwierdza ……………………
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy jedną dostawą do magazynu
Zamawiającego na adres Centralna Składnica Uzbrojenia KSP Stara Wieś
k/Celestynowa, w terminie do 31.10.2008 r.
2. O dostawie przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na nr
(0-22) 601-18-46 z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Przedmiot umowy zostanie oznakowany i dostarczony przez Wykonawcę w
standardowych opakowaniach, bezzwrotnych, odpowiadających właściwościom
przedmiotu umowy.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, który
zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
5. Odbiór zostanie dokonany w oparciu o wybrany w toku postępowania przetargowego
wzór wyrobu.
6. Pozytywny wynik odbioru będzie podstawą przyjęcia przedmiotu umowy na stan
magazynowy CSU KSP.
7. Pozytywny wynik odbioru nie zwalania Wykonawcy od odpowiedzialności za wady
ujawnione w terminie późniejszym.
§5
1. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika Komendę Główną Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 NIP 521-31-72-762.
2. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na
rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury oraz
podpisanego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz dokumentu
potwierdzającego przyjęcie przedmiotu umowy na stan magazynowy CSU KSP.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.

5.

§6
Dostarczony przedmiot umowy objęty jest ……- miesięczną gwarancją.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
W razie stwierdzenia wad jakościowych, w okresie objętym gwarancją, Zamawiający
zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć
reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie zawiadomić
Zamawiającego czy ją uznaje, czy też odrzuca w całości lub części. Nie udzielenie
odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania,
uważa się za jej uznanie.
Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 3, następować będzie poprzez wymianę
wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 30 dni
od daty jej zgłoszenia.
Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do własności przemysłowej i intelektualnej,
związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z normami ustalonymi w
ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1117) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Wszelkie zobowiązania
wynikające z praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw
ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi Wykonawca.
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§7
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,
2) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% jego wartości brutto.
2. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktury za dostarczony
przedmiot umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:
1) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpił od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym,
2) 0,2% wartości brutto dostarczonego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w przypadku nieodebrania przedmiotu umowy w terminie, nie
więcej jednak niż 20% jego wartości brutto.
4. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
5. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na
zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość ustalonej kary
umownej.
6. Zapłata kar umownych, określonych w ust. 1 pkt. 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dostarczenia przedmiotu umowy.

1.

2.

3.
4.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 09 lutego 2004 r. z późn. zm.).
W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się przed skierowaniem sprawy na
drogę postępowania sądowego, do wyczerpania trybu postępowania ugodowego. Po
wyczerpaniu tego postępowania, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd
powszechny dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności
wynikającej z umowy.
Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – „Wymagania techniczne dla ręcznego
miotacza pieprzu o przeznaczeniu policyjnym”
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do projektu umowy

WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA RĘCZNEGO MIOTACZA PIEPRZU O PRZEZNACZENIU POLICYJNYM
7. Przeznaczenie
Ręczny miotacz pieprzu jest indywidualnym środkiem przymusu bezpośredniego
stosowanym przez funkcjonariuszy Policji w przypadku wystąpienia konieczności
wymuszenia posłuszeństwa lub obezwładnienia niebezpiecznej osoby, w tym także
znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających
środków.
8. Warunki bezpieczeństwa
4) Działanie substancji czynnej zastosowanej w miotaczu musi być w pełni odwracalne,
tzn. nie może wywoływać trwałych skutków u osoby, wobec której miotacza użyto.
Po przemyciu podrażnionych miejsc wodą, lub zastosowaniu odpowiedniego
neutralizatora, działanie substancji czynnej musi ustępować po czasie nie dłuższym
niż ok. 2,5 godz.
5) Zastosowana substancja czynna nie może powodować oparzeń skóry i innych
tkanek, a jej działanie musi ograniczać się do czasowego podrażnienia skóry, błony
śluzowej: oczu, jamy ustnej i nosa.
6) Zawartość miotacza musi być niepalna i nietoksyczna.
9. Zasięg i wydajność miotacza
3) Efektywny zasięg strumienia mieszanki pieprzowej - minimum 2 [m].
4) Wydajność miotacza musi pozwalać na uzyskanie minimum 8 jednosekundowych
użyć, bez wystąpienia spadku zasięgu wystrzeliwanej mieszanki, poniżej wartości
progowej (2 [m]).
10. Podstawowe dane techniczne
6) Forma ewakuacji substancji czynnej ze zbiornika miotacza - ukierunkowany strumień.
7) Rodzaj substancji czynnej - 10% (min.) olej pieprzowy, zawartość czynnego alkaloidu
capsaicyny 1,33% (min.) - o mocy maksimum 2 mln SHU (skowili).
8) Substancja pędna - obojętna, niepalna, nie oparta na bazie freonu.
9) Pojemnik - ciśnieniowy, cylindryczny, wykonany z aluminium lub jego stopu.
10) Głowica z dyszą - wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego,
wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem miotacza.
11. Wymiary, masy i pojemność
4) Całkowita wysokość miotacza
5) Średnica pojemnika miotacza
6) Pojemność zbiornika

-135 [mm] (maksimum).
- 35 [mm] (maksimum).
- 75 [ml] (minimum).

12. Znakowanie i pakowanie
4) Na zewnętrznej powierzchni każdego miotacza muszą być umieszczone w sposób
trwały i czytelny (w języku polskim) następujące informacje:
- napisy: „POLICJA” oraz „NATURALNY ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY”,
- skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości procentowej
zastosowanej substancji czynnej,
- pojemność i masa brutto pełnego miotacza,
- sposób użycia,
- sposób przechowywania,
- opis skutków działania na organizm człowieka,
- sposób udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
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- informacje ostrzegawcze,
- data napełnienia miotacza i nr partii produkcyjnej,
- termin przydatności do użytku.
Uwaga:
Ostateczna treść i szata graficzna napisów zostanie uzgodniona
przed pierwszą dostawą miotaczy dla Policji.
5) Miotacze muszą być pakowane w opakowania zbiorcze zapewniające ich bezpieczny
wygodny transport.
6) Na zewnętrznej powierzchni opakowania zbiorczego muszą być umieszczone w
sposób trwały i czytelny (w języku polskim) następujące informacje:
napisy: „POLICJA” oraz „NATURALNY ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY”,
skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości procentowej
zastosowanej w miotaczu substancji czynnej,
ilość miotaczy znajdujących się w pudełku,
masa łączna brutto,
data pakowania,
termin przydatności do użytku,
sposób przechowywania,
sposób użycia miotacza,
opis skutków działania na organizm człowieka,
sposób udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
informacje ostrzegawcze.
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