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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251987-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Pojazdy specjalne
2016/S 139-251987

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
Punkt kontaktowy: Zespół ds. Zamówień Publicznych KWP w Szczecinie
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kliman
70-515 Szczecin
Polska
Tel.:  +48 918211404
E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl 
Faks:  +48 918211477
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecin.kwp.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 10 sztuk pojazdów typu „Ambulans Poczty Specjalnej”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Wernyhory 5.
Kod NUTS PL42

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk pojazdów typu „Ambulans Poczty Specjalnej.
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2. Samochody dostarczone w ramach umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2016 i wolne od
wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go, do których nie mają prawa osoby
trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
3. Zamawiający żądał wskazania marki, modelu i wersji oferowanych samochodów przy czym wszystkie
pojazdy dostarczone w ramach dostawy będą tej samej marki, modelu i wersji wyposażeniowej. Wykonawca
zaoferował jako przedmiot zamówienia dostawę 10 sztuk pojazdów w policyjnej wersji „Ambulans Poczty
Specjalnej” zabudowanych na pojeździe bazowym marka Volkswagen, model Transporter, wersja
LNFM6500816NVR27MMG02L65391.
4. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
potwierdził spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdów określonych w pkt 1.4 (szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć pojazdy własnym transportem i na własny
koszt do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.
6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
34.11.40.00-9.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 511 547,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne. Waga 2
3. Uśredniona wartość zużycia paliwa. Waga 3

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZ-2380-59/16
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 073-127410 z dnia 14.4.2016
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 096-172088 z dnia 20.5.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

19.7.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Gruau Polska Sp. z o.o.
Daszyna 29a
99-107 Daszyna
Polska
E-mail: gruau@gruau.pl 
Tel.:  +48 243890900
Faks:  +48 243890901

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 544 715,45 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 511 547,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800/224587803

VI.3.2) Składanie odwołań

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127410-2016:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172088-2016:TEXT:PL:HTML
mailto:gruau@gruau.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
umieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż
wymienione w pkt. 1 i 2.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800/224587803

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.7.2016
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