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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Pojazd osobowy nieoznakowany o nadwoziu typu kombivan – szt. 1

Ogłoszenie nr 510032320-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-320-34/2019 „Zakup pojazdów
samochodowych dla jednostek Policji garnizonu śląskiego”

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: 612152-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540225964-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40-038  Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@ka.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-2380-320-34/2019 „Zakup pojazdów samochodowych dla jednostek Policji garnizonu śląskiego”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-320-34/2019

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 zakup pojazdów samochodowych dla jednostek Policji garnizonu śląskiego w podziale na 2 zadania: Zadanie
nr 1 – Pojazd osobowy nieoznakowany o nadwoziu typu kombivan – szt. 1; Zadanie nr 2 – Pojazd osobowy nieoznakowany segmentu B – szt.
2. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34110000-1 samochody osobowe 3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i
jego zakresu znajdują się w: 3.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 3.3 załączniku nr
3.1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 3.4 załączniku nr 3.2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla zadania nr 2, 4. Samochody dostarczone w trakcie trwania umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2019 i
wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go. 5. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia
zostały wskazane w Specyfikacjach technicznych - załączniki do SIWZ nr 3.1. i 3.2 6. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji
oferowanego samochodów. 7. Zamawiający żąda załączenia do oferty wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub
świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego, zgodnie z rozdziałem V podpunkt 1.3.2 każdego z załączników wymienionych w punkcie 5. 8.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych
załącznikach wymienionych w punkcie 5 poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim)
producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Katalog może być przedłożony w formie
kserokopii lub oryginału. Katalog nie musi być podpisany przez Wykonawcę. 9. Zgodnie z art. 30 ustawy PZP, w miejscach gdzie przedmiot
zamówienia jest opisywany za pomocą nazw handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy. 10. Wykonawca
zobowiązany jest zorganizować dostawę zamówienia do KWP Katowice, na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie. 11.
Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w
dniu odbioru końcowego. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zostały określone w załącznikach do SIWZ nr 3.1. i 3.2. 12. Wykonawca
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1
do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com
wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. 13. Zamawiający wymaga, aby
przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w załącznikach do SIWZ nr 3.1. i 3.2 realizowane były w autoryzowanych
stacjach obsługi. 14. Zamawiający żąda załączenia do oferty listy autoryzowanych stacji obsługi dla oferowanej marki pojazdu. 15.
Zamawiający żąda, aby dostarczane pojazdy miały wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone
w dokumentacji każdego z pojazdów. 16. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów w zakresie zadania
nr 2 maksymalnie o 1 sztukę w ramach prawa opcji. Cena jednostkowa pojazdu zakupowanego w ramach opcji będzie identyczna jak cena
zamówienia podstawowego. 17. Samochód zakupiony w ramach opcji będzie tożsamy z samochodami zaoferowanymi w ramach zamówienia
podstawowego. 18. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 56910.97 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Pojazd osobowy nieoznakowany segmentu B – szt. 2

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: 
nie

Nazwa wykonawcy: FCA Poland S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 141 
Kod pocztowy: 43-300 
Miejscowość: Bielsko-Biała 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 71188.71 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71188.71 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71188.71 
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:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 100760.55 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: 
nie

Nazwa wykonawcy: MM Cars Kościuszki sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 253 
Kod pocztowy: 40-690 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 129000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129000.00 
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:

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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