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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420327-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2017/S 204-420327

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 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:

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
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Opis przedmiotu zamówieni zawiera Rozdział I SIWZ.
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.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 772 357.72 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

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 ilościachi
rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy tj. od stwierdzonych awarii
wpojazdach.
4. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie
wedługbieżących 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 zezłożoną
ofertą obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
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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 SIWZstanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnejjakości) 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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
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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.
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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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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:
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 SIWZstanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnejjakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z
prawemprogramem 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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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
różnejjakości) 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.
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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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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:
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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 SIWZstanowiącego załącznik nr 2 do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników
różnejjakości) zaoferowanego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z
prawemprogramem 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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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 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
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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: 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
prawemprogramem 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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) składając ofertę na zadanie nr 1 – wykonał co najmniej jedną dostawę części samochodowych o wartości co
najmniej 400 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy / umów lub otrzymywanych zamówień
dla jednego podmiotu o wartości łącznej, co najmniej 400 000 PLN netto łącznie w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku w postępowaniu będzie się
legitymował umową która jeszcze obowiązuje zamawiający będzie badał okres i wartość zrealizowanej części
umowy do dnia otwarcia ofert;
b) składając ofertę na zadanie nr 2 – wykonał co najmniej jedną dostawę części samochodowych o wartości co
najmniej 250 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy / umów lub otrzymywanych zamówień
dla jednego podmiotu o wartości łącznej, co najmniej 250 000 PLN netto łącznie w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku w postępowaniu będzie się
legitymował umową która jeszcze obowiązuje zamawiający będzie badał okres i wartość zrealizowanej części
umowy do dnia otwarcia ofert;
c) składając ofertę na zadanie nr 3 – wykonał co najmniej jedną dostawę części samochodowych o wartości co
najmniej 150 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy / umów lub otrzymywanych zamówień
dla jednego podmiotu o wartości łącznej, co najmniej 150 000 PLN netto łącznie w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku w postępowaniu będzie się
legitymował umową która jeszcze obowiązuje zamawiający będzie badał okres i wartość zrealizowanej części
umowy do dnia otwarcia ofert;
d) składając ofertę na zadanie nr 4 – wykonał co najmniej jedną dostawę części samochodowych o wartości
co najmniej 50 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy / umów lub otrzymywanych zamówień
dla jednego podmiotu o wartości łącznej, co najmniej 50 000 PLN netto łącznie w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku w postępowaniu będzie się
legitymował umową która jeszcze obowiązuje zamawiający będzie badał okres i wartość zrealizowanej części
umowy do dnia otwarcia ofert;
e) składając ofertę na zadanie nr 5 – wykonał co najmniej jedną dostawę części samochodowych o wartości co
najmniej 150 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy / umów lub otrzymywanych zamówień
dla jednego podmiotu o wartości łącznej, co najmniej 150 000 PLN netto łącznie w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku w postępowaniu będzie się
legitymował umową która jeszcze obowiązuje zamawiający będzie badał okres i wartość zrealizowanej części
umowy do dnia otwarcia ofert;
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f) składając ofertę na zadanie nr 6 – wykonał co najmniej jedną dostawę części samochodowych o wartości co
najmniej 250 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy / umów lub otrzymywanych zamówień
dla jednego podmiotu o wartości łącznej, co najmniej 250 000 PLN netto łącznie w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku w postępowaniu będzie się
legitymował umową która jeszcze obowiązuje zamawiający będzie badał okres i wartość zrealizowanej części
umowy do dnia otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj:1 Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń określonych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być ciągły nadal wykonywanych referencji bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu. Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III punkt 1.2 litera
a) do SIWZ Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ „1.Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku
nr 2 do SIWZ – wzór umowy. 2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne; pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen.
Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19,
blok A, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium
— dla zadania nr 1 w wysokości 50 000 PLN
— dla zadania nr 2 w wysokości 30 000 PLN
— dla zadania nr 3 w wysokości 18 000 PLN
— dla zadania nr 4 w wysokości 7 000 PLN
— dla zadania nr 5 w wysokości 15 000 PLN
— dla zadania nr 6 w wysokości 35 000 PLN.
Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami Rozdziału VI SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;
b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp;
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr4 lub 4a do SIWZ
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wskazanych w Rozdziale IV B SIWZ.
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Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp,
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień
publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po
otwarciu ofert.

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.
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.

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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:
20/10/2017

http://www.uzp.gov.pl

