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Polska-Katowice: Opony do pojazdów silnikowych
2018/S 043-093605
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/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
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:
Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w śląskim garnizonie
Policji
Numer referencyjny: ZP-2380-26-16/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34351100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

02/03/2018
S43
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

Dz.U./S S43
02/03/2018
93605-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/7

Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych. Szczegółowy
zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera:
1 załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia (klasa prędkości,
rozmiar, szacunkowe ilości), .2 załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił minimum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona
gwarancja przez wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych
opon. Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez
zamawiającego. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu
tj: Stacja Obsługi w Katowicach, ul. Kilińskiego 25, 40-061, Stacja Obsługi w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5,
42-200, Stacja Obsługi w Bielsko-Białej, (dokładna ulica zostanie podana w umowie)
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych. Zamawiający
wymaga, aby wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił minimum 24-miesięcznej gwarancji od
dnia dostawy. Udzielona gwarancja przez wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez
producenta oferowanych opon. Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem
złożonym przez zamawiającego. Dostawy będą dostarczane do siedziby zamawiającego wskazanej w
złożonym zamówieniu tj:
– Stacja Obsługi w Katowicach, ul. Kilińskiego 25, 40-061.
– Stacja Obsługi w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5, 42-200,
– Stacja Obsługi w Bielsko-Białej, (dokładna ulica zostanie podana w umowie z uwagi na przeniesienie Stacji na
inną lokalizację.).
Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
Dostarczony asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać oznaczenie
CE, być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do
obrotu oraz I-go gatunku. Data produkcji opony nie może być starsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do zamawiającego na własny koszt, transportem
zorganizowanym przez siebie. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących
potrzeb zamawiającego. Zamawiający żąda wskazania w każdej z pozycji formularza cenowego marki, klasy
efektywności energetycznej i klasy przyczepności na mokrej nawierzchni oferowanej opony. Zamawiający
zastrzega, że w danej pozycji może zostać zaoferowany produkt tylko jednej marki opon. Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający
żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców
(załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze
umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego asortymentu w ramach
prawa opcji. Graniczna wartość dla asortymentu w ramach opcji zostanie ustalona w formie maksymalnej
dopuszczalnej wartości, określonej jako 20 % wartości zamówienia podstawowego; zakres asortymentu
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zakupywanego w ramach tej opcji zostanie określony przez zamawiającego w złożonym zamówieniu w
przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z opcji; ceny jednostkowe oraz rodzaj (w tym producent, marka)
asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie identyczny jak dla zamówienia podstawowego w złożonej
ofercie (ten zakres asortymentu zostanie zakupiony przez zamawiającego w przypadku podjęcia decyzji o
skorzystaniu z prawa opcji). Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego
prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie wykonawcę
o możliwości skorzystania z prawa opcji w całości lub części, bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania
z prawa opcji zamawiający w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy prześle wypełniony formularz
cenowy - opcji z wykazem opon, które zostaną zakupione w ramach opcji. Asortyment dostarczony w ramach
opcji musi być tego samego producenta i modelu oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w
ramach zakupu podstawowego.
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).
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: 30
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego asortymentu w ramach prawa opcji. Graniczna wartość dla
asortymentu w ramach opcji zostanie ustalona w formie maksymalnej dopuszczalnej wartości, określonej jako
20 % wartości zamówienia podstawowego; zakres asortymentu zakupywanego w ramach tej opcji zostanie
określony przez zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z opcji;
ceny jednostkowe oraz rodzaj (w tym producent, marka) asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie
identyczny jak dla zamówienia podstawowego w złożonej ofercie (ten zakres asortymentu zostanie zakupiony
przez zamawiającego w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa opcji). Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu.
Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w całości
lub części, bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji zamawiający w terminie 2 dni roboczych
od podpisania umowy prześle wypełniony formularz cenowy - opcji z wykazem opon, które zostaną zakupione w
ramach opcji. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i modelu oraz o tych
samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

02/03/2018
S43
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/7

Dz.U./S S43
02/03/2018
93605-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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
wykonał minimum jedną dostawę opon samochodowych na kwotę, co najmniej 500 000,00 PLN netto każda.
Przez jedną dostawę zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach
jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić co najmniej
500 000,00 PLN netto. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zgodnie
z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający żąda: 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 nr
4 do SIWZ
(2) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - przedstawienia przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, na wezwanie zamawiającego, wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te 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 okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 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 wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
określonym w Rozdz. III pkt. 2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
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oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów
jeśli podmioty te realizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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) Zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy,
b) Zmiany nazwy handlowej przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem utrzymania parametrów wskazanych w
ofercie lub ich podwyższenia w zakresie pełnej dostawy przedmiotu 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

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: 05/04/2018
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2018
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
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami
rozdziału VI SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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
nr 4 do SIWZ. 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. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Zgodnie ze wzorem umowy wybrany wykonawca zobowiązany
będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca
musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia. Zabezpieczenie wykonawca wnosi w sposób określony we wzorze
umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów: „cena
oferty”, „klasa efektywności energetycznej/opory toczenia”, „klasa przyczepności na mokrej nawierzchni”

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676
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Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2018
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