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Ogłoszenie nr 500002626-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-620-139/2017 Zakup pojazdu
nieoznakowanego
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: 624545-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000,
ul. ul. J. Lompy 19, 40038 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail
zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP-2380-620-139/2017 Zakup pojazdu nieoznakowanego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2380-620-139/2017
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 pojazdu samochodowego w policyjnej wersji
nieoznakowanej. 2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu
znajdują się w: 2.1 załączniku nr 1 do SIWZ –formularz ofertowy, 2.2 załączniku nr 2 do SIWZ
– wzór umowy, 2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – specyfikacja techniczna, 2.4 załączniku nr 4 do
SIWZ – oświadczenia Wykonawcy; 2.5 załączniku nr 5 do SIWZ – protokół odbioru 2.6
załączniku nr 6 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 3. Samochód dostarczony
w trakcie trwania umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017 i wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 4. Szczegółowe wymagania
dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do
SIWZ . 5. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji silnikowej oferowanego
samochodu. 6. Zamawiający żąda załączenia do oferty wyciągu ze świadectwa homologacji typu
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pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego, zgodnie z rozdziałem V
podpunkt 1.3.2 załącznika nr 3 do SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził
spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonego załączniku nr
3 do SIWZ poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku
polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne pojazdu bazowego.
Katalog może być przedłożony w formie kserokopii lub oryginału. Katalog nie musi być
podpisany przez Wykonawcę. 8. 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. 9. Wykonawca
zobowiązany jest zorganizować dostawę zamówienia do KWP Katowice, na własny koszt,
transportem zorganizowanym przez siebie. 10. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty
gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów, a gwarancja wynosiła: a) na podzespoły
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę co najmniej
24 miesiące od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego, b) na powłokę lakierniczą co
najmniej 24 miesiące od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego, c) na perforację elementów
nadwozia co najmniej 72 miesiące od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego, 11.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. Szczegółowe
wymagania dotyczące gwarancji znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ - specyfikacja
techniczna. 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. CPV: 34 11 00 00-1 14. Zamawiający
wymaga, aby przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w załączniku nr
3 do SIWZ – specyfikacja techniczna realizowane były w autoryzowanych stacjach obsługi. 14.1
Zamawiający żąda załączenia do oferty listy autoryzowanych stacji obsługi dla oferowanej marki
pojazdu. 14.2 Zamawiający żąda, aby dostarczany pojazd miał wykonane przez Wykonawcę i na
jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. 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 ust. 1 pkt. 23 (zgodnie ze
wzorem załącznika nr 6 do SIWZ). 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.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 211382.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Auto Fus Group Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ostrobramska 73
Kod pocztowy: 04-175
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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 229848.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229848.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246113.00
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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