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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319780-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Samochody osobowe
2018/S 140-319780

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
Szczecin
70-515
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kramarz
Tel.:  +48 918211478
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl 
Faks:  +48 918211477
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.kwp.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zespół ds Zamówień Publicznych
pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Szczecin
70-521
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kramarz
Tel.:  +48 918211478
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl 
Faks:  +48 918211477
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

mailto:zzp@sc.policja.gov.pl
www.szczecin.kwp.gov.pl
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow
mailto:zzp@sc.policja.gov.pl
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
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I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów segmentu A i B dla KWP w Szczecinie (72 szt.)
Numer referencyjny: ZZ-2380-92/18

II.1.2) Główny kod CPV
34110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów osobowych segmentu
A i B dla KWP w Szczecinie (72szt.) w ramach zamówienia gwarantowanego oraz maksymalnie 15 szt. w
ramach prawa opcji.
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 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),
— prędkość maksymalna pojazdu (w KM/H),
— informacji czy pojazd jest wyposażony w kurtyny gazowe boczne,
— informacji czy pojazd jest wyposażony w czujniki parkowania przednie,
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów (min 36
miesięcy) lub z limitem 100 000 kilometrów (min 36 miesięcy),
— gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu,
— gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu,
— gwarancja na całość

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 253 658.54 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów osobowych segmentu
A i B dla KWP w Szczecinie (72szt.) w ramach zamówienia gwarantowanego oraz maksymalnie 15 szt. w
ramach prawa opcji.
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która
stanowi zał. nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 do SIWZ.
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Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również:
— marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu,
— maksymalnej mocy netto silnika (w KW),
— prędkość maksymalna pojazdu (w KM/H),
— informacji czy pojazd jest wyposażony w kurtyny gazowe boczne,
— informacji czy pojazd jest wyposażony w czujniki parkowania przednie,
— gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów (min 36
miesięcy) lub z limitem 100 000 kilometrów (min 36 miesięcy),
— gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu,
— gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu,
— gwarancja na całość zabudowy i wyposażenie pojazdu.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy były fabrycznie nowe wyprodukowane w
roku 2018 i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, do których nie mają prawa osoby
trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę autoryzowanych stacji obsługi (nazwa i adres) dla
zaproponowanego pojazdu na terenie całego kraju – wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez
Wykonawcę jako odrębny dokument.
4. 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.
5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość maksymalna pojazdu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kurtyny gazowe boczne / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czujniki parkowania przednie / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 253 658.54 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 03/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zamawianych pojazdów w ramach prawa opcji
maksymalnie o 15 szt.
Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji do dnia 14.12.2018 r.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części
zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp i nie ustanowił
dynamicznego systemu zakupów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z treścią w załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2018
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
KWP w Szczecinie, Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5, w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 301

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane w postępowaniu oraz forma ich składania
A. Etap złożenia oferty:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. wypełnione i podpisane oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);
2. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej;
3. wypełniony i podpisany oryginał formularza kalkulacji cenowej;
4. pełnomocnictwo;
B. Etap po otwarciu ofert:
1. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Dokumenty na wezwanie Zamawiającego
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
8. kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego na potwierdzenie spełniania wymagań określonych
przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;
1. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wysokości: 5 385,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do
Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33
1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
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5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
— zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie,
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno
być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232, ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna
jest codziennie w godzinach od 11:00-14:00.
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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