
Ogłoszenie nr 510002871-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP 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: 627336-N-2019

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

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:
Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-120/19

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 jest dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP w

Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu
bus dla KWP w Szczecinie (1 szt.) Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji
technicznej , która stanowi zał. nr 4.1 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, - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu, - gwarancja na
perforację elementów nadwozia pojazdu, - informacji czy pojazd jest wyposażony w przeszklone drzwi przesuwne po

lewej stronie, - informacji czy pojazd jest wyposażony w reflektory ksenonowe lub w technologii full LED, - informacji
czy pojazd jest wyposażony system umożliwiający ustawienie siedzeń (foteli) drugiego rzędu tyłem do kierunku jazdy, -
informacji czy pojazd jest wyposażony w przyciemnione wszystkie szyby przedziału pasażerskiego, - informacji czy

pojazd jest wyposażony w system nawigacji montowany na linii fabrycznej zawierający aktualne mapy terenu Polski, -
informacji czy pojazd jest wyposażony w pojedynczy regulowany fotel pasażera w kabinie kierowcy, - informacji czy
pojazd jest wyposażony czujniki parkowania przód. Część 2: dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu terenowo-

użytkowego (side-by-side) 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 do siwz. Zamawiający
wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również: - marki, modelu oraz roku produkcji łodzi, -

maksymalnej mocy netto silnika (w KW), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, -
gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu, - gwarancja na całość zabudowy i oznakowanie pojazdu, - informacji czy
pojazd jest wyposażony w wyciągarkę przednią, - informacji czy pojazd jest wyposażony w hak holowniczy, - informacji

czy pojazd jest 3 osobowy. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy dla części 1 i 2 był
fabrycznie nowy wyprodukowane w roku 2019 (część 1) i 2018-2019 roku (część 2), wolne od wad technicznych i
prawnych, dopuszczone do obrotu, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego

postępowania i zabezpieczenia. 4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej
stacji obsługi (nazwa i adres) dla zaproponowanego przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 na terenie województwa
zachodniopomorskiego – wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument. 5.
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu bus dla KWP w

Szczecinie (1 szt.)

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu terenowo-
użytkowego (side-by-side) w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w
Szczecinie (1 szt.)

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. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie
odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umów stanowiących

załącznik nr 5.1 - 5.2 do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 34114400-3

Dodatkowe kody CPV: 34113300-5, 34114200-1

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:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 77235.77

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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum ATV Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@centrumatv.pl

Adres pocztowy: ul. Majora Hubala 11
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

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 128600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128600.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 158872.50
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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:

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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