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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394335-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2018/S 174-394335

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
ZP-2380-376,446-87,109/2017 Zakup części do pojazdów służbowych wykorzystywanych w garnizonie śląskim
Policji
Numer referencyjny: ZP-2380-376,446-87,109/2017

II.1.2) Główny kod CPV
34300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówieni zawiera Rozdział I SIWZ.

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do pojazdów służbowych wykorzystywanych w garnizonie
śląskim Policji.
1.1 Zamówienie podzielone jest na sześć zadań:
1.1.1 Zadanie nr 1 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi,
Subaru, Nissan
1.1.2 Zadanie nr 2 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Chevrolet, Daewoo, Opel, BMW, Saab,
Lublin, LDV Convoy
1.1.3 Zadanie nr 3 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Citroen, Renault, Peugeot, Dacia
1.1.4 Zadanie nr 4 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Mercedes
1.1.5 Zadanie nr 5 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Audi, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Volvo
1.1.6 Zadanie nr 6 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Fiat, Alfa Romeo
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy z cenami stałymi.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 772 357.72 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru,
Nissan
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do pojazdów służbowych marki: Kia, Hyundai, Honda,
Toyota,Mitsubishi, Subaru, Nissan.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy z cenami stałymi.
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do marek samochodów wskazanych w punkcie 1 w ilościach
i rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach.
4. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie według
bieżących potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane:
a) dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy zgodnie ze
złożoną ofertą obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
b) dla pozostałych części na podstawie cen aktualnych na dzień otrzymania przez Wykonawcę
zamówienia,wskazanych w systemie Audatex poprzez zastosowanie upustu wskazanego w załączniku nr 1
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do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnej jakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem
programem Audatex wraz z aktualną licencją na jego użytkowanie.
Uwaga: Wykonawca podaje jeden upust określony procentowo dla wszystkich części w trakcie realizacji
zadania na cały okres tej realizacji. Podanie różnych upustów dla różnych grup rodzajów części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako
niezgodnej z SIWZ.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w formularzach cenowych – załącznik nr
3 oraz upust dla cen zakupionych w ramach systemu Audatex należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda dwie kwoty tj. wartość przeznaczona na realizację całego
zamówienia, którego zostanie wprowadzona jako maksymalna wartość umowy oraz wartość dla zakresu
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, celem stwierdzenia czy kwota nie przekracza środków przeznaczonych
na realizację zamówienia. Przekroczenie wartość podanej na otwarciu ofert dla wartości określonych w
załączniku nr 3 do SIWZ będzie oznaczało, że Zamawiający nie posiada środków na realizację zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość wybranych części / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy części wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ / Waga: 15

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Chevrolet, Daewoo, Opel, BMW, Saab, Lublin, LDV
Convoy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do pojazdów służbowych marki: Chevrolet, Daewoo, Opel, BMW,
Saab, Lublin, LDV Convoy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy z cenami stałymi.
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do marek samochodów wskazanych w punkcie 1 w ilościach
i rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach.
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4. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie według
bieżących potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane:
a) dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy zgodnie ze
złożoną ofertą obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
b) dla pozostałych części na podstawie cen aktualnych na dzień otrzymania przez Wykonawcę
zamówienia,wskazanych w systemie Audatex poprzez zastosowanie upustu wskazanego w załączniku nr 1
do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnej jakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem
programem Audatex wraz z aktualną licencją na jego użytkowanie.
Uwaga: Wykonawca podaje jeden upust określony procentowo dla wszystkich części w trakcie realizacji
zadania na cały okres tej realizacji. Podanie różnych upustów dla różnych grup rodzajów części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako
niezgodnej z SIWZ.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w formularzach cenowych – załącznik nr
3 oraz upust dla cen zakupionych w ramach systemu Audatex należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda dwie kwoty tj. wartość przeznaczona na realizację całego
zamówienia, którego zostanie wprowadzona jako maksymalna wartość umowy oraz wartość dla zakresu
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, celem stwierdzenia czy kwota nie przekracza środków przeznaczonych
na realizację zamówienia. Przekroczenie wartość podanej na otwarciu ofert dla wartości określonych w
załączniku nr 3 do SIWZ będzie oznaczało, że Zamawiający nie posiada środków na realizację zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość wybranych części / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy części wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ / Waga: 15

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Citroen, Renault, Peugeot, Dacia
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do pojazdów służbowych marki: Citroen, Renault, Peugeot,
Dacia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
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a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy z cenami stałymi.
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do marek samochodów wskazanych w punkcie 1 w ilościach
i rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach.
4. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie według
bieżących potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane:
a) dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy zgodnie ze
złożoną ofertą obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
b) dla pozostałych części na podstawie cen aktualnych na dzień otrzymania przez Wykonawcę
zamówienia,wskazanych w systemie Audatex poprzez zastosowanie upustu wskazanego w załączniku nr 1
do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnej jakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem
programem Audatex wraz z aktualną licencją na jego użytkowanie.
Uwaga: Wykonawca podaje jeden upust określony procentowo dla wszystkich części w trakcie realizacji
zadania na cały okres tej realizacji. Podanie różnych upustów dla różnych grup rodzajów części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako
niezgodnej z SIWZ.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w formularzach cenowych – załącznik nr
3 oraz upust dla cen zakupionych w ramach systemu Audatex należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda dwie kwoty tj. wartość przeznaczona na realizację całego
zamówienia, którego zostanie wprowadzona jako maksymalna wartość umowy oraz wartość dla zakresu
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, celem stwierdzenia czy kwota nie przekracza środków przeznaczonych
na realizację zamówienia. Przekroczenie wartość podanej na otwarciu ofert dla wartości określonych w
załączniku nr 3 do SIWZ będzie oznaczało, że Zamawiający nie posiada środków na realizację zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość wybranych części / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy części wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ / Waga: 15

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Mercedes
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do pojazdów służbowych marki: Mercedes.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy z cenami stałymi.
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do marek samochodów wskazanych w punkcie 1 w ilościach
i rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach.
4. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie według
bieżących potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane:
a) dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy zgodnie ze
złożoną ofertą obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
b) dla pozostałych części na podstawie cen aktualnych na dzień otrzymania przez Wykonawcę
zamówienia,wskazanych w systemie Audatex poprzez zastosowanie upustu wskazanego w załączniku nr 1
do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnej jakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem
programem Audatex wraz z aktualną licencją na jego użytkowanie.
Uwaga: Wykonawca podaje jeden upust określony procentowo dla wszystkich części w trakcie realizacji
zadania na cały okres tej realizacji. Podanie różnych upustów dla różnych grup rodzajów części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako
niezgodnej z SIWZ.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w formularzach cenowych – załącznik nr
3 oraz upust dla cen zakupionych w ramach systemu Audatex należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda dwie kwoty tj. wartość przeznaczona na realizację całego
zamówienia, którego zostanie wprowadzona jako maksymalna wartość umowy oraz wartość dla zakresu
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, celem stwierdzenia czy kwota nie przekracza środków przeznaczonych
na realizację zamówienia. Przekroczenie wartość podanej na otwarciu ofert dla wartości określonych w
załączniku nr 3 do SIWZ będzie oznaczało, że Zamawiający nie posiada środków na realizację zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość wybranych części / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy części wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ / Waga: 15

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Audi, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Volvo
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do pojazdów służbowych marki: Audi, Skoda, Seat, Volkswagen,
Ford, Volvo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy z cenami stałymi.
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do marek samochodów wskazanych w punkcie 1 w ilościach
i rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach.
4. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie według
bieżących potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane:
a) dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy zgodnie ze
złożoną ofertą obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
b) dla pozostałych części na podstawie cen aktualnych na dzień otrzymania przez Wykonawcę
zamówienia,wskazanych w systemie Audatex poprzez zastosowanie upustu wskazanego w załączniku nr 1
do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnej jakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem
programem Audatex wraz z aktualną licencją na jego użytkowanie.
Uwaga: Wykonawca podaje jeden upust określony procentowo dla wszystkich części w trakcie realizacji
zadania na cały okres tej realizacji. Podanie różnych upustów dla różnych grup rodzajów części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako
niezgodnej z SIWZ.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w formularzach cenowych – załącznik nr
3 oraz upust dla cen zakupionych w ramach systemu Audatex należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda dwie kwoty tj. wartość przeznaczona na realizację całego
zamówienia, którego zostanie wprowadzona jako maksymalna wartość umowy oraz wartość dla zakresu
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, celem stwierdzenia czy kwota nie przekracza środków przeznaczonych
na realizację zamówienia. Przekroczenie wartość podanej na otwarciu ofert dla wartości określonych w
załączniku nr 3 do SIWZ będzie oznaczało, że Zamawiający nie posiada środków na realizację zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość wybranych części / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy części wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ / Waga: 15

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Fiat, Alfa Romeo
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do pojazdów służbowych marki: Fiat, Alfa Romeo
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy z cenami stałymi.
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup części do marek samochodów wskazanych w punkcie 1 w ilościach
i rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach.
4. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie według
bieżących potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane:
a) dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy zgodnie ze
złożoną ofertą obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
b) dla pozostałych części na podstawie cen aktualnych na dzień otrzymania przez Wykonawcę
zamówienia,wskazanych w systemie Audatex poprzez zastosowanie upustu wskazanego w załączniku nr 1
do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnej jakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem
programem Audatex wraz z aktualną licencją na jego użytkowanie.
Uwaga: Wykonawca podaje jeden upust określony procentowo dla wszystkich części w trakcie realizacji
zadania na cały okres tej realizacji. Podanie różnych upustów dla różnych grup rodzajów części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako
niezgodnej z SIWZ.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w formularzach cenowych – załącznik nr
3 oraz upust dla cen zakupionych w ramach systemu Audatex należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda dwie kwoty tj. wartość przeznaczona na realizację całego
zamówienia, którego zostanie wprowadzona jako maksymalna wartość umowy oraz wartość dla zakresu
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, celem stwierdzenia czy kwota nie przekracza środków przeznaczonych
na realizację zamówienia. Przekroczenie wartość podanej na otwarciu ofert dla wartości określonych w
załączniku nr 3 do SIWZ będzie oznaczało, że Zamawiający nie posiada środków na realizację zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość wybranych części / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy części wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ / Waga: 15
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 204-420327

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Zadanie nr 1 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru,
Nissan

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Armapol Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190
Gdynia
81-571
Polska

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420327-2017:TEXT:PL:HTML
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Kod NUTS: PL63
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 400 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zadanie nr 2 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Chevrolet, Daewoo, Opel, BMW, Saab, Lublin, LDV
Convoy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Armapol Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190
Gdynia
81-571
Polska
Kod NUTS: PL63
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 400 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Zadanie nr 3 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Citroen, Renault, Peugeot, Dacia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/08/2018
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64
Warszawa
02-903
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 800 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Zadanie nr 4 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Mercedes

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Armapol Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190
Gdynia
81-571
Polska
Kod NUTS: PL63
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 300 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Zadanie nr 5 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Audi, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Volvo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Armapol Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190
Gdynia
81-571
Polska
Kod NUTS: PL63
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 700 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:
Zadanie nr 6 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Fiat, Alfa Romeo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64
Warszawa
02-903
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 500 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługuje odwołanie wobec czynności: – określenia warunków udziału w postępowaniu – wykluczenia
Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia – odrzucenia oferty odwołującego – opisu przedmiotu
zamówienia – wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on
Zobowiązany.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2018

http://www.uzp.gov.pl

