
Szczecin dnia 15.02.2019r.
ZZ-2380-15/19

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na  „Dostawa

fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

dotyczy:  części  I  –  dostawa  pojazdu  ciężarowego z  wielozadaniową  zabudową  do  przewozu  pojazdów
służbowych dla KWP  w Szczecinie (1 szt.)

1)  rozstrzygnięciu  postępowania i  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  (art.  92  ust.  1  pkt  1  uPzp)  złożonej  przez

Wykonawcę:

CTC Sp. z o.o.
ul. Radoszowska 1a
41-707 Ruda Śląska
faks (32) 342 77 09

za cenę brutto  306 885,00 zł Wykonawca zaoferował pojazd marki IVECO,  model DAILY w wersji  70C18P,  rok

produkcji 2019, o maksymalnej mocy netto silnika 132 KW, wyposażonego w blokadę tylnego mostu, tylne zawieszenie

pneumatyczne i kolor żółty pojazdu bazowego i zabudowy (ginestre) oraz udzielił 24 miesiące gwarancji  na podzespoły

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów, 24 miesięcy  gwarancji na powłokę lakierniczą

pojazdu, 24 miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia pojazdu; 24 miesięcy gwarancji na całość zabudowy

wielozadaniowej; 24 miesięcy gwarancji na powłokę antykorozyjną całości zabudowy.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i  spośród wszystkich ofert  uzyskała  największą

ilość  punktów  w  łącznej  ich  ocenie.  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  wykazał,  iż  spełnia  warunki  udziału  w

postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art. 91 ust. 1  uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta została najwyżej

oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr oferty 3 8

Wykonawca CTC Sp. z o.o.
ul. Radoszowska 1a
41-707 Ruda Śląska
faks (32) 342 77 09

TEVOR S.A.
ul. Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko-Kamienna
faks (41) 25 49 140

Liczba punktów wg
kryterium cena zamówienie

60,00 53,39

Liczba punktów 9,00 9,00



wg kryterium  gwarancja na
podzespoły mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne

pojazdu bez limitu
kilometrów

Liczba punktów 
wg kryterium maksymalna

moc netto silnika

9,00 9,00

Liczba punktów 
wg kryterium blokada

tylnego mostu

9,00 0,00

Liczba punktów 
wg kryterium tylne

zawieszenie  pneumatyczne

9,00 9,00

Liczba punktów 
wg kryterium kolor żółty

pojazdu bazowego i
zabudowy (ginestre)

4,00 0,00

Łączna liczba 
punktów

100,00 71,39

3)  dopuszczeniu  do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający  nie  ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części II – dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu furgon (van) dla KWP w
Szczecinie (2 szt.)

1)  rozstrzygnięciu  postępowania i  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  (art.  92  ust.  1  pkt  1  uPzp)  złożonej  przez

Wykonawcę:

POLMOTOR Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: a.jurczyk@polmotor.pl

za cenę brutto 179 554,00 zł Wykonawca zaoferował pojazd marki Renault, model Trafic w wersji Furgon Pack Clim,

rok produkcji 2018,  o maksymalnej mocy netto silnika 89 KW,  wyposażonego w czujniki cofania i hak kulkowy oraz

udzielił 24 miesiące gwarancji  na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów,

36 miesięcy  gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu,  144 miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia

pojazdu.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i  spośród wszystkich ofert  uzyskała  największą

ilość  punktów  w  łącznej  ich  ocenie.  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  wykazał,  iż  spełnia  warunki  udziału  w

postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art. 91 ust. 1  uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie



kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta została najwyżej

oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr oferty 6 2 5 1 4 7

Wykonawca POLMOTOR 
Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: 
a.jurczyk@polm
otor.pl

ANTONIAK 
AUTO
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. 
Czarnochowska 
19
32-020 Wieliczka
faks (12) 288 07 
49

Z.P.U.P. 
ENERGOZAM
Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 5
22-400 Zamość
faks (84) 530 70
99

Duda-Cars 
S.A.
ul. Ptasia 4
60-319 Poznań
faks (71) 780 
08 10

Toyota 
Katowice
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 
54
40-606 
Katowice
e-mail: 
sroczynski@t
oyota.katowic
e.pl

Bemo Motors
Sp. z o.o.
Ustowo 56
70-001 
Szczecin
e-mail: 
slawomir.bog
danski@bemo
-motors.pl

Liczba
punktów wg

kryterium
cena

zamówienie

60,00 57,04 48,62 48,85

Oferta
odrzucona
pismem z

dnia
13.02.2019r.

Oferta
odrzucona
pismem z

dnia
13.02.2019r.

Liczba
punktów 

wg kryterium
gwarancja na
podzespoły

mechaniczne,
elektryczne i
elektroniczne
pojazdu bez

limitu
kilometrów

10,00 10,00 10,00 10,00

Liczba
punktów 

wg kryterium
maksymalna

moc netto
silnika

9,71 12,00 7,71 9,16

Liczba
punktów 

wg kryterium
czujniki
cofania

12,00 12,00 12,00 12,00

Liczba
punktów 

wg kryterium
hak kulowy
holowniczy

6,00 6,00 6,00 6,00

Łączna 
liczba 

punktów

97,71 97,04 84,33 86,01



3)  dopuszczeniu  do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający  nie  ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części III – dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu furgon (van) dla KWP w
Szczecinie (1 szt.)

1)  rozstrzygnięciu  postępowania i  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  (art.  92  ust.  1  pkt  1  uPzp)  złożonej  przez

Wykonawcę:

POLMOTOR Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: a.jurczyk@polmotor.pl

za cenę brutto 89 777,00 zł Wykonawca zaoferował pojazd marki Renault, model Trafic w wersji Furgon Pack Clim,

rok produkcji 2018,  o maksymalnej mocy netto silnika 89 KW,  wyposażonego w czujniki cofania i hak kulkowy oraz

udzielił 24 miesiące gwarancji  na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów,

36 miesięcy  gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu,  144 miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia

pojazdu.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i  spośród wszystkich ofert  uzyskała  największą

ilość  punktów  w  łącznej  ich  ocenie.  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  wykazał,  iż  spełnia  warunki  udziału  w

postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art. 91 ust. 1  uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta została najwyżej

oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr oferty 6 2 7 5 1 4

Wykonawca POLMOTOR 
Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 
Szczecin
e-mail: 
a.jurczyk@pol
motor.pl

ANTONIAK 
AUTO
Sp. z o.o. Sp. 
k.
ul. 
Czarnochowsk
a 19
32-020 
Wieliczka
faks (12) 288 
07 49

Bemo Motors 
Sp. z o.o.
Ustowo 56
70-001 
Szczecin
e-mail: 
slawomir.bogd
anski@bemo-
motors.pl

Z.P.U.P. 
ENERGOZA
M
Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 5
22-400 Zamość
faks (84) 530 
70 99

Duda-Cars 
S.A.
ul. Ptasia 4
60-319 Poznań
faks (71) 780 
08 10

Toyota 
Katowice
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 
54
40-606 
Katowice
e-mail: 
sroczynski@to
yota.katowice.p
l

Liczba
punktów wg

kryterium cena
60,00 57,04 51,11 48,62 48,85



zamówienie

Oferta
odrzucona

pismem z dnia
13.02.2019r.

Liczba
punktów 

wg kryterium
gwarancja na
podzespoły

mechaniczne,
elektryczne i
elektroniczne
pojazdu bez

limitu
kilometrów

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Liczba
punktów 

wg kryterium  
maksymalna

moc netto
silnika

9,71 12,00 10,69 9,71 9,16

Liczba
punktów 

wg kryterium  
czujniki cofania

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Liczba
punktów 

wg kryterium
hak kulowy
holowniczy

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Łączna 
liczba 

punktów

97,71 97,04 89,80 86,33 86,01

3)  dopuszczeniu  do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający  nie  ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części IV – dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu kombi-van dla KWP w
Szczecinie (1 szt.)

1)  rozstrzygnięciu  postępowania i  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  (art.  92  ust.  1  pkt  1  uPzp)  złożonej  przez

Wykonawcę:

POLMOTOR Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: a.jurczyk@polmotor.pl

za cenę brutto 51 950,00 zł Wykonawca zaoferował pojazd marki DACIA, model DOKKER w wersji LAUREATE 1.6

SCE, rok produkcji 2018, o maksymalnej mocy netto silnika 75 KW, o rozstawie osi pojazdu 2810 mm oraz udzielił 36

miesiące gwarancji  na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów, 24 miesięcy

gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu, 72 miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia pojazdu.



Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i  spośród wszystkich ofert  uzyskała  największą

ilość  punktów  w  łącznej  ich  ocenie.  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  wykazał,  iż  spełnia  warunki  udziału  w

postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art. 91 ust. 1  uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta została najwyżej

oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr oferty 6 5 7

Wykonawca POLMOTOR Sp. z o.o.
ul. A. Struga 71
78-784 Szczecin
e-mail: 
a.jurczyk@polmotor.pl

Z.P.U.P. ENERGOZAM
Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 5
22-400 Zamość
faks (84) 530 70 99

Bemo Motors Sp. z o.o.
Ustowo 56
70-001 Szczecin
e-mail: 
slawomir.bogdanski@bemo
-motors.pl

Liczba punktów wg
kryterium cena zamówienie

60,00 36,58 36,11

Liczba punktów 
wg kryterium  gwarancja na
podzespoły mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne

pojazdu bez limitu
kilometrów

7,50 10,00 5,00

Liczba punktów 
wg kryterium  

rozstaw osi  pojazdu

18,35 18,19 20,00

Liczba punktów 
wg kryterium  

maksymalna moc netto
silnika

8,33 8,33 10,00

Łączna 
liczba 

punktów

94,18 73,10 71,11

3)  dopuszczeniu  do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający  nie  ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


