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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525460-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Radiowozy policyjne
2018/S 230-525460

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 pojazdów RD dla KWP w Szczecinie
Numer referencyjny: ZZ-2380-53

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 pojazdów RD dla KWP w Szczecinie.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części:

mailto:zzp@sc.policja.gov.pl
www.szczecin.kwp.gov.pl
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Część 1: dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu osobowego segmentu D z videorejestratorem
dla KWP w Szczecinie (1 szt.)
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.1, 4.4, 4.5 i 4.6 do SIWZ.
Część 2: dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu osobowego segmentu D dla KWP w Szczecinie
(1 szt.)
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.2, 4.4 i 4.5 do SIWZ.
Część 3: dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu typu furgon z zabudową biurową oraz sprzętem
pomiarowo-kontrolnym dla KWP w Szczecinie (2 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.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 985 030.65 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu osobowego segmentu D z videorejestratorem dla KWP
w Szczecinie (1 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 nieoznakowanego pojazdu osobowego segmentu D z videorejestratorem
dla KWP w Szczecinie (1 szt.)
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.1, 4.4, 4.5 i 4.6 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),
— informacji czy pojazd jest wyposażony w zawieszenie adaptacyjne,
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów,
— 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 videorejestrator,
— gwarancja na wyposażenie dodatkowe sprzęt pomiarowo-kontrolny.
2. 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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3. 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.
4. 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.
5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1, 5.2 i 5.3 do SIWZ.
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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika / Waga: 20
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
INT45 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza
Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

II.2.14) 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu osobowego segmentu D 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
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II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2: dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu osobowego segmentu D dla KWP w
Szczecinie (1 szt.)
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.2, 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),
— informacji czy pojazd jest wyposażony w zawieszenie adaptacyjne,
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów,
— 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 wyposażenie dodatkowe sprzęt pomiarowo-kontrolny.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1, 5.2 i 5.3 do SIWZ.
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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika / Waga: 20
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
INT45 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza
Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

II.2.14) 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu typu furgon z zabudową biurową oraz sprzętem
pomiarowo-kontrolnym dla KWP w Szczecinie (2 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 oznakowanego pojazdu typu furgon z zabudową biurową oraz sprzętem
pomiarowo-kontrolnym dla KWP w Szczecinie (2 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),
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów,
— gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu,
— gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu,
— gwarancja na oznakowanie pojazdu,
— gwarancja na całość zabudowy,
— gwarancja na instalację,sprzęt łączności radiowej i uprzywilejowania,
— gwarancja na wyposażenie dodatkowe sprzęt pomiarowo-kontrolny.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1, 5.2 i 5.3 do SIWZ.
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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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika / Waga: 20
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
INT45 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza
Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

II.2.14) 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.

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 156-357864

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357864-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu osobowego segmentu D z videorejestratorem dla KWP
w Szczecinie (1 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Auto Fus Group sp.j.
Ostrobramska 73
Warszawa
04-175
Polska
Tel.:  +48 501622240
E-mail: zalewski@bmw-autofus.pl 
Faks:  +48 226138155
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 251 219.51 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 315 599.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu osobowego segmentu D dla KWP w Szczecinie (1 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

mailto:zalewski@bmw-autofus.pl
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Auto Fus Group sp.j.
Ostrobramska 73
Warszawa
04-175
Polska
Tel.:  +49 501622240
E-mail: zalewski@bmw-autofus.pl 
Faks:  +49 226138155
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 162 276.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 206 895.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu typu furgon z zabudową biurową oraz sprzętem
pomiarowo-kontrolnym dla KWP w Szczecinie (2 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/10/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
DF Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k.
Rzemieślnicza 26
Kraków
30-403
Polska
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Tel.:  +48 322009933
E-mail: jciupinski@pgd.pl 
Faks:  +48 322009933
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 571 534.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 702 576.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane w postępowaniu oraz forma ich składania
A. Etap złożenia oferty:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. wypełnione i podpisane oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);
2. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej odpowiednio dla części na którą Wykonawca
składa ofertę;
3. pełnomocnictwo;
B. Etap po otwarciu ofert:
1. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Dokumenty na wezwanie Zamawiającego
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
8. kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.
1. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca
składa ofertę wysokości:
Cz. 1 - 2 512,00 PLN
Cz. 2 - 1 622,00 PLN
Cz. 3 - 5 715,00 PLN
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do
Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33
1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

mailto:jciupinski@pgd.pl
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5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
— zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie,
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art. 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno
być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna
jest codziennie w godzinach od 11:00–14:00.
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. Środki ochrony prawnej ustawy
Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie uPzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Wobec czynności innych niż określone w ust. 4: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
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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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2018
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