
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 188162-2015 z dnia 2015-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów osobowych nieoznakowanych. 2 Zamówienie zostało podzielone na dwa
zadania i obejmuje: 2.1 Zadanie nr 1 - jeden pojazd nieoznakowany o podwyższonych parametrach; 2.2 Zadanie nr 2 -
dwa...
Termin składania ofert: 2015-08-03

Katowice: ZP-2380-192,248-47,49/2015 Zakup pojazdów osobowych
nieoznakowanych

Numer ogłoszenia: 180689 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

w BZP: 188162 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj.

śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-192,248-47,49/2015 Zakup pojazdów

osobowych nieoznakowanych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów osobowych

nieoznakowanych. 2 Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania i obejmuje: 2.1 Zadanie nr 1 - jeden pojazd

nieoznakowany o podwyższonych parametrach; 2.2 Zadanie nr 2 - dwa pojazdy nieoznakowane typu furgon. 3

Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: 3.1 załączniku

nr 2 a do SIWZ - Specyfikacja techniczna dla zadania nr 1; 3.2 załączniku nr 2 b do SIWZ - Specyfikacja

techniczna dla zadania nr 2; 3.3 załączniku nr 3 a do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 1; 3.4 załączniku nr 3

b do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 2; 4 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia

wynosiła nie mniej niż: - dla zadania nr 1: a) min. 24 miesiące -gwarancja na podzespoły mechaniczne,

elektryczne i elektroniczne pojazdu, b) min. 24 miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą, c) min. 72 miesiące

- gwarancja na perforację elementów nadwozia, licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. - dla

zadania nr 2: a) min. 24 miesiące - na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, b) min. 36

miesięcy - na powłokę lakierniczą, c) min. 72 miesiące - na perforację elementów nadwozia, licząc od daty
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Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr 1 - jeden pojazd nieoznakowany o podwyższonych parametrach

odbioru każdego z pojazdów przez Zamawiającego. 5 Dokumenty gwarancyjne dla zadania 1 i / lub zadania 2

Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBU ZADAŃ: 6 Zamawiający

wymaga aby pojazdy spełniały wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 a (dla zadania nr 1) i / lub nr

2 b (dla zadania nr 2) do SIWZ -specyfikacji technicznej. 7 Samochody dostarczone w trakcie trwania umowy

będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2015 i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do

obrotu oraz gatunku I-go. 8 Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji wyposażeniowej oferowanego

samochodu w przypadku składania oferty na zadanie 1. 9 Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji

oferowanych samochodów w przypadku składania oferty na zadanie 2 przy czym wszystkie pojazdy dostarczone

w ramach zadania będą tej samej marki, modelu i wersji wyposażeniowej. 10 Zamawiający żąda wyciągu ze

świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwo zgodności WE pojazdu. 11 Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdów określonych załączniku nr 2

a ( zadanie 1) i/lub załączniku nr 2 b (zadanie 2) do SIWZ poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w

oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz

wyposażenie pojazdu. 12 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. 13 Zamawiający wymaga, aby przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji

określonej w załączniku nr 2 a i 2 b do SIWZ realizowane były w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający

wymaga wskazania przez Wykonawcę wszystkich autoryzowanych stacji obsługi pojazdów dla danej marki na

którą składa ofertę na terenie całego kraju. 14 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.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
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Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr 2 - dwa pojazdy nieoznakowane typu furgon

Wawrosz Spółka Jawna, Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 86450,00

Oferta z najniższą ceną: 85840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125850,00

Waluta: PLN .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pietrzak Sp. z o.o., Bocheńskiego 125, 40-816 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154471,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 179960,00

Oferta z najniższą ceną: 159980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 212770,00

Waluta: PLN .
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