
Ogłoszenie nr 510067890-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia letniego 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: 517104-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 540043114-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, 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 nowego ogumienia letniego dla służbowego sprzętu

transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-23/19

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 nowego ogumienia letniego dla

służbowego sprzętu transportowego wraz z wyładunkiem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w

Szczecinie, według wykazu asortymentowo-cenowego zamawianego zależnie od bieżących

potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy lub do wykorzystania jej wartości.

2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie (w zależności od potrzeb

Zamawiającego), transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do magazynów

Zamawiającego mieszczących się przy: a) Stacji Obsługi Samochodów Nr 1, ul. Wernyhory 5,
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Szczecin, b) Stacja Obsługi Samochodów Nr 2, ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin. 3.

Dostarczony asortyment opon letnich musi: • być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i

prawnych, dopuszczony - do obrotu oraz gatunku I-go, nie starszy niż 18 miesięcy od daty jego

produkcji do momentu każdej dostawy lub wymiany, • nie dopuszcza się asortymentu po

regeneracji - bieżnikowaniu, dostarczane ogumienie musi obejmować taki sam typ bieżnika

wymienionego w załączniku asortymentowocenowym w celu ekonomicznej gospodarki

ogumieniem, • posiadać oznaczenia europejskiej homologacji E.C.E., • posiadać etykiety w

formie naklejek umieszczonych na bieżniku zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1222/2009 (z

późn. zm.) • być dopuszczony do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia Dz. U. 2003 nr 32, poz. 262 (z późn zm.) • nadawać się do przechowywania

zgodnie z polska normą PN-C94 300-7:1997/ ogumienie -pakowanie, przechowywanie i

transport/. • być dopuszczony do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich

niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Wykonawca na żądanie

Zamawiającego okaże deklarację zgodności, potwierdzającą spełnienie tego warunku, • spełniać

wszystkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami Unii Europejskiej. 4.

Dostarczony asortyment musi spełniać parametry określone w formularzu asortymentowo-

cenowym w zakresie odpowiednio: • rozmiaru określonego w kolumnie D- Zamawiający nie

dopuszcza zamienników rozmiarowych, • indeksu nośności – nie niższy niż określony w

kolumnie E, • indeksu prędkości – nie niższy niż określony w kolumnie F, • współczynnika

oporów toczenia – nie niższy niż określony w kolumnie G, • współczynnika przyczepności na

mokrej nawierzchni- nie niższy niż określony w kolumnie H, • poziomu hałasu zewnętrznego-

nie wyższy niż określony w kolumnie I. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania – w

okresie obowiązywania umowy – asortymentu o niezmiennej rzeźbie bieżnika, odpowiednio do

rozmiaru określonego w załączniku asortymentowocenowym. Ponadto: • w przypadku pojazdów

dostawczych opony muszą być wzmocnione i oznaczone literą „C”. 6. Dostarczony asortyment

musi posiadać świadectwo homologacji, odpowiednio do typu opony wydane zgodnie z : •

regulaminem nr 30.02 EKG ONZ (z późn. zm.)- ogumienie do pojazdów osobowych, •

regulamin nr 54.00 EKG ONZ (z późn. zm.)- ogumienie do pojazdów ciężarowych i przyczep, •

regulamin nr 117.00 EKG ONZ (z późn. zm.) - homologacja ogumienia w odniesieniu do emisji

hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach lub oporu toczenia. 7. Zamawiający

wymaga zaoferowania opon występujących na rynkach europejskich dobrej jakości z grup

producentów Bridgestone, Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, Hankook, Dunlop, Fulda,

Kleber (z wyłączeniem opon do motocykli i do przyczep) - powyższe podyktowane jest

koniecznością montażu opon w policyjnych pojazdach służbowych w wersjach oznakowanych i

nieoznakowanych, które ze względu na specyfikę wykonywanych zadań policyjnych muszą

zapewniać bezpieczne warunki eksploatacji pojazdów służbowych oraz bezpieczeństwo

kierującym tymi pojazdami.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34251100-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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NAZWA: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego

ogumienia letniego dla służbowego sprzętu transportowego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 681730.90

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: "HANDLOPEX" S.A.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Regulska 49

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 681730.90

Oferta z najniższą ceną/kosztem 681730.90

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 838995.30

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
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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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