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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136127-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2015/S 077-136127

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Zakup części do samochodów osobowych i busów eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki
terenowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części do samochodów osobowych i busów
eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe
2. Przedmiot zamówienia składa się z 7 zadań:
Zadanie 1 Zakup części do pojazdów marki: Fiat, Alfa romeo
Zadanie 2 Zakup części do pojazdów marki: Audi, Skoda, Seat, VW, Ford, Volvo

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136127-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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Zadanie 3 Zakup części do pojazdów marki: Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Lublin, LDV Convoy
Zadanie 4 Zakup części do pojazdów marki: Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru
Zadanie 5 Zakup części do pojazdów marki: Citroen, Nissan, Renault, Peugeot
Zadanie 6 Zakup części do pojazdów marki Mercedes
Zadanie 7 Zakup części do pojazdów marki Yamaha, Honda, Argus, Peugeot, Daelim, Suzuki
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
4. Przedmiotem zamówieni są wszystkie części do marek samochodów podanych w poszczególnych
zadaniach. w ilościach i
rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach. Części
wymienione w załączniku nr 4 – formularz cenowy do SIWZ zostały podane jako oryginały wraz z cenami
określonymi według
systemu Audatex na wybrany dzień w celu zapewnienia jednolitości i możliwości wyboru najkorzystniejszej
oferty. Podane
ceny mają służyć wyłącznie do określenia upustu, według którego będą wyliczane ceny jednostkowe części
dostarczanych w
trakcie realizacji umowy. W trakcie realizacji Zamawiający dopuszcza dostarczanie zamienników według zasad
określonych w
załączniku nr 2 do SIWZ – projektu umowy. Powyższy sposób realizacji wynika z braku możliwości określenia
zamkniętego
wykazu zamawianych części z uwagi na brak przewidywalności występujących awarii w pojazdach.
5. Dostarczany asortyment winien posiadać min. 12 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty danej dostawy,
jednak nie
krótszy niż gwarancja udzielana przez producenta z zastrzeżeniem gwarancji zaoferowanej w załączniku nr 5
do SIWZ –
formularz gwarancyjny ( w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy). W
załączniku nr 5
do SIWZ zostały podane rodzaje części kluczowe dla Zamawiającego wraz z minimalną wymaganą gwarancją.
Wykonawca
może złożyć ofertę z większą niż wskazana gwarancją producenta. W takim przypadku w trakcie realizacji
umowy Wykonawca
będzie mógł dostarczać dla tych rodzajów części produkty posiadające co najmniej zaoferowaną w tym
załączniku gwarancję.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
7. Wykonawca będzie realizował dostawę wyłącznie na podstawie otrzymanego od Zamawiającego zgłoszenia i
w zakresie
wskazanym w tym zgłoszeniu. Zamówienie będące przedmiotem umowy będzie realizowane sukcesywnie
poprzez pojedyncze dostawy i wyłącznie w zakresie stwierdzonych przez Zamawiającego potrzeb.
8. Ceny jednostkowe zakupowych części będą wyliczane na podstawie poniższego wzoru:
wartość =
cena jednostkowa części
wyznaczona z programu Audatex na
dzień składania zamówienia
x
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stały przez cały okres obowiązywania
umowy upust zgodny z formularzem
ofertowym/ cenowym
x
ilość
zamawianego
asortymentu
UWAGA: Wykonawca podaje jeden upust określony procentowo dla wszystkich części w trakcie realizacji
zadania na
cały okres tej realizacji. Podanie różnych upustów dla różnych rodzajów części w danym zadaniu będzie
skutkowało
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako niezgodnej z
SIWZ.
9. 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.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla poszczególnego zadania podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w
formularzach cenowych, następnie formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy jako najkorzystniejszej na więcej niż jedno zadanie
dopuszczalne jest przesunięcie kwot przeznaczonych na realizację pomiędzy zadaniami zgodnie z zapisem w
projekcie umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34300000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 203 252,03 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
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IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-2380-584-87/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Zakup części do pojazdów marki: Fiat, Alfa romeo
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

10.3.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Inter Cars SA
Powsińska 64
02-903 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 325 203,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 325 203,25 PLN

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 2 - Nazwa: Zakup części do pojazdów marki: Audi, Skoda, Seat, VW, Ford, Volvo
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

3.3.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PUH Szokało Zbigniew
Łaskowa 60
42-523 Dąbrowa Górnicza
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 252 032,52 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 252 032,52 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
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Część nr: 3 - Nazwa: Zakup części do pojazdów marki: Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Lublin, LDV Convoy
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

10.3.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
INTER CARS SA
Powsińska 64
02-903 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 325 203,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 325 203,25 PLN

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 4 - Nazwa: Zakup części do pojazdów marki: Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

3.3.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
JADAR AUTO Dariusz Seif Sp. Jawna
41-500 Chorzów
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 894 308,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 894 308,94 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 5 - Nazwa: Zakup części do pojazdów marki: Citroen, Nissan, Renault, Peugeot
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

10.3.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
INTER CARS SA
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Powsińska 64
02-903 Warszawa

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 284 552,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 284 552,85 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 6 - Nazwa: Zakup części do pojazdów marki Mercedes
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

3.3.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ABAK-AUTO Tochowicz, Żurek, Kopiec Sp. J.
Warzywna 9
40-545 Katowice

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 121 951,22 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 121 951,22 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17

http://www.uzp.gov.pl
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02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2015

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

