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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380220-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Radiowozy policyjne
2018/S 167-380220

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
Szczecin
70-515
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kliman
Tel.:  +48 918211404
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl 
Faks:  +48 918211477
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.kwp.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie
Numer referencyjny: ZZ-2380-69/18

II.1.2) Główny kod CPV
34114200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP
w Szczecinie.

mailto:zzp@sc.policja.gov.pl
www.szczecin.kwp.gov.pl
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2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części:
Część 1: dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla
KWP w Szczecinie (2 szt.).
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.1, 4.4, 4.5 do SIWZ.
Część 2: dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla
KWP w Szczecinie (1 szt.).
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.2, 4.4 do SIWZ.
Część 3: dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego typu kombi-van do przewozu psów w policyjnej
wersji oznakowanej dla KWP w Szczecinie (1 szt.).
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.3, 4.4 i 4.5 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w
Szczecinie (2 szt.)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1: dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla
KWP w Szczecinie (2 szt.).
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.1, 4.4, 4.5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również:
— marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu,
— maksymalnej mocy netto silnika (w KW),
— pojemności akumulatora trakcyjnego (w Kwh),
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,
— gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu,
— gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu,
— gwarancja na całość zabudowy,
— gwarancja na instalację,sprzęt łączności radiowej i uprzywilejowania,
— gwarancja na oznakowanie pojazdu,
— gwarancja na pojemność głównego akumulatora litowo-jonowego pojazdu.
1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy dla części 1, 2 i 3 były fabrycznie nowe
wyprodukowane w roku 2018 i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, do których nie
mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
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2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa i
adres) dla zaproponowanego pojazdu dla części 1, 2 oraz 3 na terenie województwa zachodniopomorskiego –
Wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem
do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie, ul. Wernyhory 5, w dni robocze w godz. 8:00-15:00.
4. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub więcej zadań.
6. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony przez
wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu
zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa,
producent) itp. Oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego
wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które
zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać
w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania
równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość miesięcy udzielonej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność akumulatora trakcyjnego / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w
Szczecinie (1 szt.)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2: dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla
KWP w Szczecinie (1 szt.).
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.2, 4.4 do SIWZ.
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Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również:
— marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu,
— maksymalnej mocy netto silnika (w KW),
— pojemności akumulatora trakcyjnego (w Kwh),
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,
— gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu,
— gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu,
— gwarancja na całość zabudowy,
— gwarancja na instalację,sprzęt łączności radiowej i uprzywilejowania,
— gwarancja na oznakowanie pojazdu,
— gwarancja na pojemność głównego akumulatora litowo-jonowego pojazdu.
1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy dla części 1, 2 i 3 były fabrycznie nowe
wyprodukowane w roku 2018 i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, do których nie
mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa
i adres) dla zaproponowanego pojazdu dla części 1, 2 oraz 3 na terenie województwa zachodniopomorskiego –
wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem
do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, w dni robocze w godz. 8:00-15:00.
4. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub więcej zadań.
6. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony przez
wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu
zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa,
producent) itp. Oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego
wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które
zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać
w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania
równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość miesięcy udzielonej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność akumulatora trakcyjnego / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego typu kombi-van do przewozu psów w policyjnej wersji
oznakowanej dla KWP w Szczecinie (1 szt.)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3: dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego typu kombi- van do przewozu psów w policyjnej
wersji oznakowanej dla KWP w Szczecinie (1 szt.).
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.3, 4.4 i 4.5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również:
— marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu,
— maksymalnej mocy netto silnika (w KW),
— pojemności akumulatora trakcyjnego (w Kwh),
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,
— gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu,
— gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu,
— gwarancja na całość zabudowy,
— gwarancja na instalację,sprzęt łączności radiowej i uprzywilejowania,
— gwarancja na oznakowanie pojazdu,
— gwarancja na pojemność głównego akumulatora litowo-jonowego pojazdu.
1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy dla części 1, 2 i 3 były fabrycznie nowe
wyprodukowane w roku 2018 i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, do których nie
mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa
i adres) dla zaproponowanego pojazdu dla części 1, 2 oraz 3 na terenie województwa zachodniopomorskiego –
wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem
do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie, ul. Wernyhory 5, w dni robocze w godz. 8:00-15:00.
4. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub więcej zadań.
6. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony przez
wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu
zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa,
producent) itp. Oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego
wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które
zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać
w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
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poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania
równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość miesięcy udzielonej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność akumulatora trakcyjnego / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 109-247672

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w
Szczecinie (2 szt.).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego osobowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w
Szczecinie (1 szt.)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247672-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego typu kombi-van do przewozu psów w policyjnej wersji
oznakowanej dla KWP w Szczecinie (1 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części
zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp i nie ustanowił
dynamicznego systemu zakupów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2018
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