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Policja budżet 2015 – 8,6 mld zł
Wydatki rzeczowe – 1,3 mld
Inwestycje – 0,5 mld

Sprzęt
transportowy
blisko 22 tysiące pojazdów

–

Komenda Główna Policji przeprowadza rocznie ok. 300 postępowań
przetargowych. Około 20 postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą
Odwoławczą.

Pozacenowe kryteria w zamówieniu na zakup pojazdów
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena oferty brutto

60 %

2.

Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do
maksymalnej mocy netto silnika

15 %

3.

Pojemność silnika

10 %

4.

Napędzana przednia i tylna oś pojazdu

6%

5.

Automatyczna skrzynia biegów

3%

6.

Zużycie energii (MJ/km)

2%

7.

Emisja dwutlenku węgla (CO2)

2%

8.

Emisja zanieczyszczeń (suma: cząstek stałych,
węglowodorów THC, tlenków azotu – NOx)

2%

KRYTERIUM 2: Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy
do maksymalnej mocy netto silnika
Przy ocenie będzie punktowana oferta proponująca najniższy współczynnik masy pojazdu
gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika.
Współczynnik = masa pojazdu gotowego do jazdy*/ maksymalna moc netto silnika*
*-zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego

K2 = (najniższa wartość współczynnika/wartość współczynnika oferty badanej)
X (razy) 15 pkt

KRYTERIUM 6: Zużycie energii (MJ/km)
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca
najniższą wartość zużycia energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Punktacja
zostanie obliczona wg wzoru:
K6 = (najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ofert */ wartość zużycia energii
oferty badanej *) X (razy) 2 pkt.
*obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w
sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do
niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559), zmierzonej według
procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, jako iloczyn zużycia paliwa
(l/km) (dla wartości cyklu łącznego) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości
energetycznej paliwa równej dla oleju napędowego – 36 MJ/I, dla benzyny 32 MJ/l

KRYTERIUM 7: Emisja dwutlenku węgla (CO2)
Oceniana będzie wartość przedłożona w Formularzu Ofertowym.
Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta
proponująca najniższą wartość emisji dwutlenku węgla wyrażoną w (g/km) dla wartości
cyklu łączonego zużycia paliwa, zmierzonej według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów
(po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Punktacja zostanie obliczona wg wzoru:
K7 = (najniższa cyklu łączonego wartość emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert /
wartość cyklu łączonego emisji dwutlenku węgla oferty badanej **) X (razy) 2 pkt
** wartość (g/km) podana w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 96, poz.559) zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych.

KRYTERIUM 8: Emisja zanieczyszczeń (suma: cząstek stałych,
węglowodorów THC, tlenków azotu – NOx)
Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną
wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
(g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku). Punktacja zostanie obliczona wg wzoru:
K8 = (najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu (NOx), cząstek stałych
oraz łącznej wartości węglowodorów (THC) spośród złożonych ofert / łączna wartość
emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów oferty
badanej ***) X (razy) 2 pkt.
*** suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów (g/km) podana w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 96, poz.559) zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych.
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