
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 35956-2015 z dnia 2015-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu 

transportowego KWP w Szczecinie. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1) 

Zaoferowane opony będące przedmiotem zamówienia muszą: a. posiadać... 

Termin składania ofert: 2015-02-2 

Szczecin: Dostawy ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP 

w Szczecinie 

Numer ogłoszenia: 66464 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 35956 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 

Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 

8215406. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy ogumienia zimowego  

i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy 

ogumienia zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie. 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1) Zaoferowane opony będące przedmiotem 

zamówienia muszą: a. posiadać oznaczenie europejskiej homologacji E 4, b. posiadać etykiety 

w formie naklejek umieszczanych na bieżniku zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 1222/2009 

( z późn. zm.), c. być dopuszczone 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., d. nadawać się do przechowywania 

zgodnie z polską normą PN-C 94 300-7 : 1997 Ogumienie - Pakowanie, przechowywanie  

i transport . 2) Ogumienie zaoferowane przez Wykonawcę musi spełniać parametry określone 

w Załączniku nr 5 do siwz rozmiar - określony w kol. 4: Zamawiający nie dopuszcza 

zamienników rozmiarowych, 1. indeks nośności - nie niższy niż określony w kol. 5, 2. indeks 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=35956&rok=2015-02-18


prędkości - nie niższy niż określony w kol. 6, 3. współczynnik oporów toczenia dla 

wszystkich zaproponowanych opon musi być minimum klasy E, 4. współczynnik 

przyczepności na mokrej nawierzchni dla wszystkich zaproponowanych opon musi być 

minimum klasy D, 5. poziom hałasu zewnętrznego dla opon wymienionych  

w Rozporządzeniu UE Nr 1222/2009 (z późn. zm.) nie może być większy niż 72 dB, 6. 

Opony zimowe muszą posiadać symbol 3PMSF. 3) Szczegółowe wymagania odnośnie 

dostaw, odbioru ,warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały 

we wzorze umowy załącznik nr 2 do wniosku. 4) W pojazdach osobowo - terenowych 

ogumienie (całoroczne) powinno być szosowo - terenowe (np. All Terrain, All Weather) w 

stosunku 50% szosa i 50% teren. W przypadku pojazdów dostawczych opony muszą być 

wzmocnione i oznaczone literą C. 5) Dostarczane opony muszą być fabrycznie nowe, wolne 

od wad, nie starsze niż 18 miesięcy od daty ich produkcji do momentu każdej dostawy lub 

wymiany. 6) Zaoferowane ogumienie musi posiadać świadectwo homologacji, odpowiednio 

do typu opony wydane zgodnie z: 1. Regulaminem nr 30.02 EKG ONZ ( z późn. zm.) - 

ogumienie do pojazdów osobowych, 2. Regulaminem nr 54.00 EKG ONZ ( z późn. zm.) - 

ogumienie do pojazdów ciężarowych i przyczep, 3. Regulaminem nr 75.00 EKG ONZ  

( z późn. zm.) - ogumienie do motocykli i motorowerów, 4. Regulaminem nr 117.00 EKG 

ONZ ( z późn. zm.) - homologacja ogumienia w odniesieniu do emisji hałasu toczenia  

i przyczepności na mokrych nawierzchniach lub oporu toczenia. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.35.11.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 HANDLOPEX S.A., ul. Połonińska 29, 35-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264634,15 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 81248,88 

 Oferta z najniższą ceną: 81248,88 / Oferta z najwyższą ceną: 109538,88 

 Waluta: PLN. 


