
Ogłoszenie nr 112775 - 2017 z dnia 2017-07-27 r.

Szczecin: Dostawa fabrycznie nowej łodzi hybrydowej kategorii R - 2 (1
szt.) z przyczepą podłodziową

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 539858-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8211479, faks 91
8211477, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowej łodzi hybrydowej kategorii R - 2 (1 szt.) z przyczepą podłodziową

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZZ-2380-80/17

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 nowej łodzi hybrydowej kategorii R – 2 z przyczepą

podłodziową w ilości 1 sztuka. 2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w
Specyfikacji technicznej, oraz w załącznikach do Specyfikacji technicznej nr 1a i 1b, które stanowią

załącznik nr 4 do siwz. 3. Zamawiający wymagał, aby łódź dostarczona w ramach umowy była fabrycznie
nowa wyprodukowana w roku 2017 i wolna od wad technicznych i prawnych, dopuszczona do obrotu, do
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której nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

4. Kod i nazwa dotycząca przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

(CPV): 34521300-8 - policyjne łodzie patrolowe. 5. Zamawiający wymagał podania przez Wykonawcę w

ofercie oprócz ceny również: - marki, modelu oraz roku produkcji łodzi; - marki i modelu silnika
zaburtowego; - maksymalnej mocy netto silnika zaburtowego (w KW); - gwarancji na podzespoły

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne łodzi bez limitu motogodzin; - gwarancji na sygnalizację

uprzywilejowania; - gwarancja na urządzenia łączności radiowej wraz z antenami; - gwarancji na silnik

zaburtowy bez limitu motogodzin; - gwarancja na przyczepę podłodziową. 6. Zamawiający wymagał

wskazania w ofercie przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi łodzi oraz silnika

zaburtowego (nazwa i adres) na terenie miasta Szczecina. Wykaz złożony do oferty, może być sporządzony
przez Wykonawcę jako odrębny dokument. 7. 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. 8. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru,
warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 5 do siwz. 9. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia

został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w
przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i

systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było

przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez

Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy

techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego

dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu

(materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane
techniczne, w celu wykazania równoważności. 10. Zamawiający nie zastrzegał obowiązku osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 11. Podwykonawcy: Zamawiający dopuścił
powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34521300-8
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT284552.85

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
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nie

SPORTIS S.A.,  sportis@sportis.com.pl,  ul. Na Dambnik 22 Bojano,  84-207,  Koleczkowo, 

kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 337 020,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 337 020,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 337 020,00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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