
Ogłoszenie nr 510007863-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla
służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 658429-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500299746-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47,
70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail
zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477.
Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-140/18
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla
służbowego sprzętu transportowego KWP w Szczecinie. 2. Dostawy będą dostarczane
transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego wskazanej w
złożonym zamówieniu tj: a) Stacja Obsługi w Szczecinie: ul. Wernyhory 5 b) Stacja Obsługi w
Koszalinie: ul. Krakusa i Wandy 11. 3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy
wynosił 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od złożenia przez Zamawiającego
zamówienia, 4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
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w godzinach 7.30-15.00 przy czym przedstawiciel Wykonawcy lub przedstawiciel firmy
kurierskiej zobowiązany jest do rozładunku towaru w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego. Koszt tych czynności będzie ujęty w cenie jednostkowej oferowanego
asortymentu. 5. Zamawiający wymaga aby zaproponowany asortyment spełniał parametry dla
danego sprzętu transportowego wskazanego w kolumnie B i C. Potwierdzeniem spełniania
wszystkich parametrów dla danego sprzętu transportowego będzie wypełnienie kolumn od D do
H w formularzu asortymentowo-cenowy - załącznik nr 5 do siwz. 6. Dostarczony asortyment
będący przedmiotem zamówienia musi: a) Być fabrycznie nowy, nie używany, nie regenerowany
gatunku 1 i wolny od wad oraz nie starszy niż 3 miesiące od daty produkcji tj. sformowany,
zalany elektrolitem końcowym o określonej gęstości, naładowany i w pełni przygotowany do
eksploatacji b) Spełniać wymagania Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia
2009r (Dz. U. z 2009r Nr 79 poz. 666 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia(Dz.U. z 2003 nr 32 poz.262 ze zm.) c) Być zgodny z parametrami doboru
asortymentu określonymi w kolumnach od C do H formularza asortymentowo- cenowego, d)
Posiadać etykietę produktu zgodną z normą EN 50342-1:2006, e) posiadać znaczenie producenta
z widocznym logo producenta oraz kod towaru, by umożliwić identyfikację produktu, f)
Posiadać datę produkcji, której sposób odczytania zostanie przekazany Zamawiającemu, g)
Spełniać wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE. 7.
Szczegółowe wymagania odnośnie dostaw, odbioru i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy ( załącznik nr 7 do siwz). 8. Udzielona gwarancja nie może
być krótsza niż 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury VAT. Szczegółowe wymagania
odnośnie gwarancji zawiera wzór umowy w załączniku nr 7 do siwz. Udzielona gwarancja przez
Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych
akumulatorów. 9. Dostarczane akumulatory muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. 10.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytego asortymentu w terminie 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
możliwość powierzenia odbioru zużytego asortymentu innej firmie, przy czym Wykonawca
będzie zobowiązany przesłać Zamawiającemu pisemne upoważnienie odbioru asortymentu na tą
konkretną firmę. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przy
pomocy podwykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 31400000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Oferty złożone w postępowaniu
zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. Jeden z Wykonawców złożył w
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postępowaniu dwie oferty. Zgodnie z zapisami rozdziału X Opis sposobu przygotowania ofert ust.2
SIWZ oraz zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy Pzp: „Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z
wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych”. Natomiast
drugi Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym nie uzupełnił w pozycji od 167 do 174
kolumny H tj. minimalny prąd rozruchu. Zamawiający opisując warunki udziału w postępowaniu
w rozdziale V pkt. 5 w SIWZ wymagał wypełnienia przez Wykonawcę kolumn od D do H w
formularzu asortymentowo-cenowym. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca oferty
Wykonawców ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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