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Z A M A W I A J Ą C Y  
 

STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
 

adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa 
tel.: (22) 851-16-12 

faks: (22) 665-60-44 
www.strazmiejska.waw.pl 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana w dalszej części SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest: 

 
 
 

Najem mobilnej wieży monitorującej. 
 

wartość zamówienia poniżej 221 000 euro 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zatwierdził:           
 

Zastępca Komendanta 
            ds. Logistyki 
     Straży Miejskiej m.st. Warszawy 
     (-) Danuta Cimaszewska 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 27.08.2019 r. 
 
 
 



 
ROZDZIAŁ I.   
Nazwa oraz adres zamawiającego  

1. Zamawiającym jest  Straż Miejska m. st. Warszawy   
adres: ul. Młynarska 43/45  01-170 Warszawa, 
Godziny urzędowania: 800 - 1600 

NIP 526 21 50 068, Regon: 015271428 
2. Adres, na który należy przesyłać korespondencję (pytania, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia) związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: 
Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy, ul. Młynarska 
43/45, 01-170 Warszawa 
fax (22) 665 60 44 

3. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 
www.strazmiejska.waw.pl 
e-mail: miroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl  
 

ROZDZIAŁ II.  
Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

 
ROZDZIAŁ III.  
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest najem mobilnej wieży do monitoringu, wyposażonej  

w system posiadający cztery kamery stałopozycyjne, jedną kamerę obrotową z funkcją 
„zoom”, a także rejestrator z dyskiem umożliwiającym przechowywanie obrazu przez 
minimum 20 dni. 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, 
2) konfiguracji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający monitoring wizyjny, 

a także rejestrowanie, przesyłanie i archiwizowanie danych, 
3) deinstalacji i odbioru przedmiotu zamówienia, 
4) świadczenia usług mających na celu utrzymanie sprawności przedmiotu 

zamówienia (m.in. serwis, naprawy, przeglądy). 
 
Wykonawca jest zobowiązany  do dostarczenia, zainstalowania i skonfigurowania przedmiotu 
zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie m. st. Warszawy.  
 
Dostarczony sprzęt musi być w pełni sprawny, pozbawiony ukrytych wad, gotowy do pracy,  
z zachowaniem Polskich Norm technicznych i jakościowych przenoszących normy europejskie 
lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. 
 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu o parametrach równoważnych do wskazanych  
w opisie przedmiotu zamówienia, o ile takie wskazania nastąpiły ( z podaniem nazwy i typu), 
pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez 



Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zestawienie sprzętu i materiałów równoważnych Wykonawca składa wraz z ofertą na własnym 
druku. Nie złożenie wykazu zaoferowanych rozwiązań równoważnych, potwierdzającego 
parametry równoważne do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie równoważne  
z tym, że Wykonawca zaoferował realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
2. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 

32333100-7  - rejestratory obrazu wideo 
35125300-2 – kamery bezpieczeństwa 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa  

w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ IV.  
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
ROZDZIAŁ V.  
Termin wykonania zamówienia  
 Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. 

  
ROZDZIAŁ VI.  
Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania.   
 
ROZDZIAŁ VII.  
1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

 
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku 
do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 



majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia  
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 243) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
lub ust. 5 pkt 1, 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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ VIII.  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Oświadczenia 
wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, 
zobowiązany będzie na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie,  
nie krótszym niż 5 dni, złożyć aktualne na dzień złożenia niżej wymienione dokumenty  
i oświadczenia: 

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,        
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 
(informacja z sesji otwarcia ofert) ma obowiązek (samodzielnie bez wezwania) 
przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 
 
 
 



UWAGA!!!  
Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już 
wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

4. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza 
terytorium RP 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z 
zapisami w Rozdziale VIII pkt 1 – 3 oraz 5. 

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

 
5. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie  

w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.   

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza  
w czyim imieniu występuje. 

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
     o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  
pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

 
ROZDZIAŁ IX.  
Inne dokumenty wymagane w postępowaniu, które należy załączyć do oferty, 
oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale VIII. 
Do oferty (sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), oprócz dokumentów 
wymienionych w Rozdziale VIII, należy załączyć: 
1.      Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, 

których      wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór 
stanowi      załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie 
umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty  
(np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej), 

3. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie      
z wymogami opisanymi w Rozdziale VIII pkt 5. 



4. Zestawienie sprzętu i materiałów równoważnych, w sytuacji zaproponowania 
parametrów równoważnych do wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ X.  
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  
– Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości e-mail. 

3. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferta musi być złożona  
w formie papierowej. 

4. Wykonawca może zwracać się na piśmie lub w formach wymienionych powyżej 
do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego  
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść niniejszej dokumentacji przetargowej. Każda zmiana wprowadzona 
przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ i zostanie udostępniona na stronie 
internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.strazmiejska.waw.pl  

 
ROZDZIAŁ XI.  
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Procedura o udzielenie zamówienia prowadzona jest przy udziale Wydziału Zamówień 
Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, urzędującego w Warszawie przy              ul. 
Sołtyka 8/10, Wejście „C” w godz. 8-16.  

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Mirosława 
Płomińska, pracownik Wydziału Zamówień Publicznych, tel. (22) 851 16 12,  
fax (22) 665 60 44,  e-mail: miroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl   

 
ROZDZIAŁ XII.  
Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
ROZDZIAŁ XIII.  
Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 



upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
ROZDZIAŁ XIV.  
Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Oferta, oświadczenia oraz inne dokumenty składające się na ofertę muszą być 

sporządzone pod rygorem nieważności w formie papierowej opatrzone 
własnoręcznym podpisem. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być 
sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, na formularzu o treści zgodnej  
z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie 
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. 

3. Oferta i wszystkie dokumenty (również złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą 
być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub 
czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania, zgodnie  
z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, 

5. Załączniki do oferty i dokumenty winny być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 
6. Treść Oświadczenia dotycząca spełnienia warunków udziału  w postępowaniu oraz o nie 

podleganiu wykluczeniu musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3  
do SIWZ.  

7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie        
w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy wraz z ofertą złożyć 
pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) określające jego zakres  
oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

9. Dokumenty załączone do oferty, wymagane przez zamawiającego, należy złożyć 
w formie papierowej. 

10. Oświadczenia, wymagane niniejszą SIWZ, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 
podwykonawców należy złożyć w oryginale. 

11. Dokumenty, wymagane niniejszą SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu lub innego dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia 
dokumentu zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia czytelnego zapisu o treści pieczęci: nazwa firmy, siedziba. 

15. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE 
STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 2 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. Zaleca się wydzielenie ich 
w złożonej ofercie. 



16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
18. Forma złożenia oferty 

1)   Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, 
uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

2)   Koperta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia, oraz pieczęcią 
firmową Wykonawcy  wraz z adresem i nr telefonu. 

3)   W przypadku złożenia oferty wspólnej, na kopercie należy wymienić nazwy,       
z określeniem siedziby, wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną       
z zaznaczeniem pełnomocnika.  

4)   Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:  
 

Zamawiający: Straż Miejska m.st. Warszawy 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Oferta na: „Najem mobilnej wieży monitorującej” 
nr sprawy SM-WZP-2131- 18/19 

OFERTA PRZETARGOWA!  
NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT! 

 
(zapis ma znaczenie szczególnie przy przesłaniu oferty pocztą dla pracowników kancelarii 

Zamawiającego). 
 

5) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 
wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

 
ROZDZIAŁ XV.  
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Zamówień Publicznych Straży 

Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa ,budynek A, wejście „C” 
lub przesłać na adres: Straż Miejska m. st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 
Warszawa, w terminie najpóźniej do  04.09.2019 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 04.09.2019 r. o godz. 10:15 w Wydziale Zamówień Publicznych 
Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie w budynku A, wejście 
„C”. 

 
ROZDZIAŁ XVI.  
Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za zakres określony w Rozdziale III SIWZ 
2. Zamawiający zakłada, że realizacja umowy nastąpi od 16.09.2019 r. W ofercie należy 

podać 
ceny jednostkowe netto za połowę września, cały październik, listopad oraz grudzień. Do 
każdej ceny jednostkowej trzeba doliczyć należną kwotę podatku VAT i wpisać wartość  
z podatkiem VAT w rozbiciu na każdy wyszczególniony miesiąc. Cenę oferty netto musi 
stanowić suma wartości netto wszystkich miesięcy obowiązywania umowy. Cenę oferty 
brutto musi stanowić suma cen jednostkowych zawierających podatek VAT, kwotę podatku 
VAT będzie stanowiła suma kwot podatku wyliczonych za każdy miesiąc, zgodnie  



z założeniem, że płatności będą dokonywane miesięcznie bowiem, wartość przedmiotu  
zamówienia będzie sumą wszystkich wystawionych faktur w okresie realizacji umowy. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek. W celu dokonania poprawek 
wiążąca i ostateczna będzie cena jednostkowa za jeden cały miesiąc wynajmu określony 
 w ofercie. 

4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  
w tym wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz koszt ubezpieczenia 
przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną  
i ostateczną. 

6. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podana  
w PLN. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku, składając wraz z ofertą stosowny 
dokument.  

 
ROZDZIAŁ XVII.  
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
1. Kryteria oceny ofert 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria 
przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
 cena brutto za realizację zamówienia –  60% 
  skrócony czas wymiany akumulatorów – 20% 
 skrócony czas usunięcia awarii - 20 % 

 
1) Ocena ofert dokonywana będzie, według następujących wzorów: 

 
     a) w zakresie kryterium cena brutto za realizację zamówienia (C): 

 
Ocena ofert będzie się odbywała w oparciu o ceny zaoferowane przez Wykonawców  
w ofertach przetargowych. 
 

      najniższa cena ofertowa brutto  
            (wśród rozpatrywanych) 

                      C=   --------------------------------------------     x 100 pkt  x 60%   
                                      cena oferty badanej 
 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba jaką może uzyskać Wykonawca 
wynosi 60 punktów. 



b) w zakresie kryterium skrócony czas wymiany akumulatorów (WA) 
 

Zamawiający we wskazanym kryterium będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę  
w ofercie czas wymianę akumulatorów.  
Zamawiający wymaga aby maksymalny czas wymiany akumulatorów nie był  
dłuższy niż jedna godzina i nie był krótszy niż 15 minut. W przypadku zaoferowania 
terminu dłuższego niż 1 godzina oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 
W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 15 minut do obliczeń zostanie 
przyjęta wartość 15. 
Zamawiający informuje, że do umowy w § 9 ust. 9 zostanie wpisany czas 
zaoferowany przez Wykonawcę oraz zostanie odpowiednio dostosowany zapis w 
§10 ust.1 pkt.3 umowy.  
 

   najkrótszy czas wymiany akumulatorów 
           (wśród rozpatrywanych) 

                      WA =   --------------------------------------------         x 100 pkt  x 20%   
                             czas wymiany akumulatorów  
                                     oferty badanej 
 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba jaką może uzyskać Wykonawca 
wynosi 20 punktów. 

 
c) w zakresie kryterium skrócony czas usunięcia awarii (UA) 

 
Zamawiający we wskazanym kryterium będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę  
w ofercie czas usunięcia awarii.  
Zamawiający wymaga aby maksymalny czas usunięcia awarii nie był  dłuższy niż 
trzy godziny, a minimalny nie krótszy niż 1 godz. W przypadku zaoferowania terminu 
dłuższego niż 3 godziny oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 
W przypadku zaoferowania terminu usunięcia awarii krótszego niż 1 godzina do 
obliczeń w kryterium zamawiający przyjemnie 1 godzinę. 
Zamawiający informuje, że do umowy w § 9 ust. 4 zostanie wpisany czas 
zaoferowany przez Wykonawcę oraz zostanie odpowiednio dostosowany zapis w 
§10 ust.1 pkt.1 umowy.  
 

    najkrótszy czas usunięcia awarii 
         (wśród rozpatrywanych) 

                      UA =   --------------------------------------------   x 100 pkt  x 20%   
                                 czas usunięcia awarii 
                                   oferty badanej 

 
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba jaką może uzyskać Wykonawca 
wynosi 20 punktów. 

 
Ocena punktowa oferty (OPO): 
 
OPO = C + WA+ UA 
 
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



ROZDZIAŁ XVIII.  
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, wskazując  

miejsce, termin i godzinę  podpisania umowy. 
2. Podpisanie umowy przez strony nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy      

ul. Sołtyka 8/10. Zamawiający nie stosuje korespondencyjnego zawierania umów. 
3. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od Wykonawcy: 

a) w przypadku złożenia oferty wspólnej, okazanie umowy regulującej współpracę 
podmiotów składających wspólnie ofertę, jeżeli zażąda jej Zamawiający, 

b) okazanie dokumentu tożsamości, przez osobę uprawnioną do podpisania umowy  
w imieniu Wykonawcy, 

c) w przypadku, gdy umowa będzie zawierana z osobą fizyczną wymagane będzie 
podanie Zamawiającemu do umowy nr ewidencyjnego PESEL oraz adresu 
zamieszkania, 

Nie złożenie lub nie okazanie dokumentów, nie podanie danych wymienionych   
w ppkt a), b), c), oraz nie zastosowanie się do postanowień zawartych w pkt 2 będzie 
równoznaczne z tym, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, bowiem zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, co skutkować będzie wybraniem najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych 
ofert.                                                                                                                                                                                                                                                   
 
ROZDZIAŁ XIX.  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
ROZDZIAŁ XX.  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy. 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ i jest integralną jej częścią.  
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy 

załączonym do SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. Zamawiający informuje, że w § 9 ust. 4 
oraz w § 9 ust. 9 zostały określone maksymalne wartości wymagane przez 
Zamawiającego, które zostaną zmienione jeśli w ofercie przetargowej Wykonawca 
zadeklaruje inne korzystniejsze wartości. W takiej sytuacji zostaną odpowiednio 
zmienione zapisy dotyczące naliczania kar w § 10 ust. 1 pkt. 1 i pkt.3 umowy. 

 
ROZDZIAŁ XXI.  
Przewidywane zmiany umowy. 
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian, które Zamawiający 
przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
o ile Zamawiający określił warunki wprowadzenie takich zmian.  
 
 
 



ROZDZIAŁ XXII.  
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
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”, Straż Miejska m.st. Warszawy informuje, że:  
 
1. administratorem danych osobowych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy jest Komendant 

Straży Miejskiej – kontakt: siedziba Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 43/45 
 w Warszawie. Administrator wyznaczył pracownika Małgorzatę Kumor do pełnienia funkcji 
Inspektora Ochrony Danych - kontakt do inspektora: iod@strazmiejska.waw.pl, 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto 
dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy w związku 
z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, wykonującym serwis systemów), 

4. 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, 

5. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących 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, 

6. w odniesieniu do podawanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

7. każdemu podającemu  dane osobowe przysługuje, 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jego danych osobowych; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych 

z zastrzeżeniem, iż 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, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże 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, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, 

8. każdemu podającemu dane osobowe nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 



3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO.  

 
ROZDZIAŁ XXIII.  
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  
o cenę; 

2) Określenia warunków udziału w postepowaniu; 
3) Wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia; 
4) Odrzucenia oferty odwołującego; 
5) Opisu przedmiotu zamówienia; 
6) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
 
ROZDZIAŁ XXIV.  
Postanowienia końcowe. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

stosuje się przepisy ustawy Pzp. 
2. Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ;  
2) Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ; 
3) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz  braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ; 
4) Wzór informacji odnośnie tego czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej – 

Załącznik nr 4 do SIWZ; 
5) Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ; 
6) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego Podwykonawcy – Załącznik nr 6  

do SIWZ; 
 

 
 
 
 
 
 

 


