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Ogłoszenie nr 510062264-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup i dostawa olejów silnikowych,
przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych użytkowanych w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednostkach podległych, Zarządzie w
Katowicach CBŚP oraz BSW
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: 500666-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540008671-N-2020

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): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowieniapubliczne/katalog-zamowien-publi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do
pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
jednostkach podległych, Zarządzie w Katowicach CBŚP oraz BSW
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2380-332-42/2019
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 i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz
płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, jednostkach podległych, Zarządzie w Katowicach CBŚP oraz BSW 2.
Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, szacunkowe ilości w
litrach oraz pojemność i rodzaj opakowań w jakich powinna odbywać się dostawa zawiera
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załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot
zamówienia musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w załączniku nr 3 do
SIWZ formularzem cenowym wraz z opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy dostarczył kartę charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego – zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające Rozporządzenie
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie
rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH). 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w
zamówieniu zgodnie zd złożonym oświadczeniem na formularzu ofertoewym- stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ. Maksymalny termin dostawy jaki dopuszcza Zamawiający wynosi 7 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę
do Zamawiającego, transportem zorganizowanym przez siebie, zobowiązany jest do dokonania
rozładunku dostarczonego asortymentu na docelowy magazyn, własnymi siłami, na własny
koszt. 7. Miejsce dostawy: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia sukcesywnie w miarę
potrzeb Zamawiającego na własny koszt i ryzyko do wskazanych miejsc: Magazyn MPIS KWP
Katowice, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice Stacja Obsługi Transportu KWP Katowice, ul.
Kilińskiego 25, 40-061 Katowice Stacja Obsługi Transportu KWP Częstochowa, ul. Popiełuszki
5, 42-200 Częstochowa Stacja Obsługi Transportu KWP Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 17, 43300 Bielsko-Biała 8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny
od wad, dopuszczony do obrotu oraz gatunku pierwszego, dostarczony w oryginalnych
opakowaniach producenta zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany asortyment.
Zamawiający nie dopuszcza oleju wyprodukowanego na bazie oleju przepracowanego. Ponadto
dostarczany asortyment musi charakteryzować się gwarantowaną trwałością nie krótszą niż 24
miesiące od daty dostawy do Zamawiającego oraz być wyprodukowany nie wcześniej niż 6
miesięcy przed datą dostawy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie
powyższej gwarantowanej trwałości (data produkcji, nr partii – umieszczone na etykiecie
identyfikującej oraz karcie produktu/świadectwie jakości). 9. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot dostawy wyszczególniony w załączniku nr 3 do SIWZ posiadał właściwości zgodne z
wymienionymi dokumentami lub dokumentami do nich równoważnymi określonymi w
załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. od poz. nr
1 do poz. nr 13. 10. Zamawiający wymaga aby w przypadku poz. od nr 1 do nr 3 załącznika nr 3
do SIWZ formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, oferowany asortyment
posiadał wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ aprobaty. 11. Zamawiający
zastrzega sobie prawo (w trakcie obowiązywania umowy) do dziewięciu badań próbek
dostarczonego rodzaju asortymentu w skali roku na koszt Wykonawcy bez uzasadnienia powodu.
Szczegóły dot. badań asortymentu określa załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy. 12. Brak
wypełnienia ceny jednostkowej i/lub nazwy dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli załącznika
nr 3 do SIWZ (kol.4) będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ 13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Rozliczanie następować
będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw sukcesywnych zgodnie z potrzebami
Zamawiającego, według cen jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna
wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w
celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 15. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W
przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania
części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania
nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SIWZ). 16.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego szacunkowego zakresu
znajdują się w: 16.1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 16.2 – załącznik nr 2 – wzór umowy,
16.3 – załącznik nr 3 – formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 16.4 –
załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy- wykluczenia 16.5 – załącznik nr 5 – oświadczenia
wykonawcy- warunki 16.6 – załącznik nr 6 – wykaz dostaw 16.7 – załącznik nr 7 – grupa
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kapitałowa 17. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV- 09211100-2, 24961000-8, 092116502
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09211100-2
Dodatkowe kody CPV: 24961000-8, 09211650-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
procedura odwrócona- art 24 aa ustawy Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 592439.02
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:
nie
Nazwa wykonawcy: Prager Sp. z.o.o.
Email wykonawcy: kontakt@prager.com.pl
Adres pocztowy: Ul.Ursynowska 72
Kod pocztowy: 02-605
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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 399078.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399078.50
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 573941.00
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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