
Ogłoszenie nr 500045229-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Dostawa części zamiennych do sprzętu transportowego 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: 583890-N-2017

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

Numer ogłoszenia: 500030091-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul. Małopolska 

47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail

zzp@szczecin.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 części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-107/17

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 części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w

Szczecinie. 2. Dostarczany asortyment części zamiennych musi być fabrycznie nowy, wolny od

wad i kompletny przy czym: a) ma charakteryzować się najwyższą jakością i trwałością, b) musi

spełniać wszystkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 4.1-4.2 do siwz. 4. Części
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zamienne będą dostarczane transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby

Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj. do: a) Stacji Obsługi w Szczecinie: ul.

Wernyhory 5 b) Stacji Obsługi w Koszalinie: ul. Krakusa i Wandy 11. 5. Wykonawca

zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu wraz z

oryginałem faktury VAT w ciągu 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego od

złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 6. Dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00, przy czym przedstawiciel Wykonawcy lub

przedstawiciel firmy kurierskiej zobowiązany jest do rozładunku towaru w miejscach

wskazanych przez Zamawiającego. Koszt tych czynności będzie ujęty w cenie jednostkowej

oferowanego asortymentu. 7. Odbiór dostawy odbywać się będzie w obecności pracownika/ów

Zamawiającego upoważnionego/nych do przyjęcia towaru. 8. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego asortymentu, w przypadku stwierdzenia przy

odbiorze, że dostarczone produkty są niezgodne z zamówieniem lub postanowieniami umowy. 9.

Odmowa przyjęcia dostarczonego asortymentu będzie traktowana jako brak realizacji

zamówienia z sankcjami przewidzianymi w umowie. 10. Szczegółowe wymagania odnośnie

dostaw, ich odbioru i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy,

stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 11. Udzielona gwarancja na asortyment nie może być

krótsza niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. Szczegółowe

wymagania odnośnie gwarancji zawiera wzór umowy w załącznik nr 5 do siwz. 12. Udzielona

gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta

oferowanego asortymentu. 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pierwszą

dostawą wykaz zamówionych części – tabelę w układzie jak w załączniku nr 4.1 lub/i 4.2 do

siwz, rozszerzonej o dodatkowe kolumny zawierające markę i numery katalogowe asortymentu

zaproponowanego w formularzu kalkulacji cenowej. 14. Zamówienia na poszczególne produkty

wraz z określeniem ich rodzaju, ilości oraz miejsca dostawy Zamawiający będzie składał drogą

faksową lub elektroniczną na adres e-mail. 15. Przesłanie przez Zamawiającego zamówienia na

dane kontaktowe Wykonawcy oznacza przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia do realizacji.

16. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad w dostarczonym asortymencie

Zamawiający ma prawo do przesłania reklamacji na „Protokole zgłoszenia reklamacji”

stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do siwz) 17. Faktyczna wielkość

zamówień składanych w ramach umowy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb

Zamawiającego w tym zakresie, w ramach kwoty, na którą zawarto umowę. 18. Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających, że dostarczony asortyment

jest oryginalny lub porównywalnej jakości.

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

tak

II.5) Główny Kod CPV: 34300000-0

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
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa części zamiennych do samochodów

marki Ford, Opel, Skoda, Volkswagen, Citroen, Honda,

Hyundai, Land Rover, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148891.69

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

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:

tak

Nazwa wykonawcy: ARMAPOL Spółka z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Chwaszczyńska 190B

Kod pocztowy: 81-571

Miejscowość: Gdynia

Kraj/woj.: pomorskie

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 179410.37

Oferta z najniższą ceną/kosztem 179410.37

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199056.77

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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Subaru, Toyota

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może

zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

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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