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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338174-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Samochody osobowe
2018/S 148-338174

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
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.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
Kielce
25-372
Polska
E-mail: bip@ki.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
Kraków
31-571
Polska
E-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
mailto:bip@ki.policja.gov.pl
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl
mailto:poczta@malopolska.policja.gov.pl
http://www.wielkopolska.policja.gov.pl
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Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Lublin
20-019
Polska
E-mail: prezydialny@lu.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL81
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubelska.policja.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
Łódź
91-048
Polska
E-mail: komendant@ld.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lodzka.policja.gov.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
Opole
45-077
Polska
E-mail: komendant@op.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.opolska.policja.gov.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
Radom
26-600
Polska
E-mail: wks.kwp@ra.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kwp.radom.pl

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
UL. DĄBROWSKIEGO 30
Rzeszów
35-036
Polska

mailto:prezydialny@lu.policja.gov.pl
www.lubelska.policja.gov.pl
mailto:komendant@ld.policja.gov.pl
http://www.lodzka.policja.gov.pl/
mailto:komendant@op.policja.gov.pl
http://www.opolska.policja.gov.pl/
mailto:wks.kwp@ra.policja.gov.pl
http://www.kwp.radom.pl
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E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/#

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
E-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Polska
E-mail: kontaktkwp@wr.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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 następującym adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://slaska.policja.gov.pl/
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

mailto:zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/#
mailto:kancelaria@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
mailto:kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
http://slaska.policja.gov.pl/
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup pojazdów samochodowych nieoznakowanych
Numer referencyjny: ZP-2380-229-52/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów samochodowych w policyjnej wersji nieoznakowanej dla
jednostek Policji w podziale na 2 zadania:
1.1. Zadanie nr 1 – Samochód osobowy w wersji nieoznakowanej z segmentu „C” – szt. 60 w ramach
zamówienia podstawowego i maksymalnie szt. 12 w ramach prawa opcji;
1.2. Zadanie nr 2 – Samochód osobowy w wersji nieoznakowanej typu furgon – szt. 1 w ramach zamówienia
podstawowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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 – Samochód osobowy w wersji nieoznakowanej z segmentu „C” – szt. 60 w ramach zamówienia
podstawowego i maksymalnie szt. 12 w ramach prawa opcji
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 2a do SIWZ – wzór umowy dla zadania nr 1;
2.3 załączniku nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla zadania nr 2;
2.4 załączniku nr 3.1 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 1;
2.5 załączniku nr 3.2 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 2;
2.6 załączniku nr 4 do SIWZ – instrukcja składania JEDZ (ESPD) elektronicznie;
2.7 załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz dostaw;
2.8 załącznik nr 6 do SIWZ – protokół odbioru;
2.9 załączniku nr 7 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;
2.10 załączniku nr 8 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego;
2.11 załączniku nr 9 do SIWZ – JEDZ (ESPD) Zamawiający – plik xml;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: współczynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy silnika netto / Waga:
25
Kryterium jakości - Nazwa: pojemność silnika / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: prędkość maksymalna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
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 w ramach zamówienia przewiduje skorzystanie z prawa opcji dla zadania nr 1. W ramach prawa
opcji Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów maksymalnie o 12 sztuk
dla zadania nr 1. Samochody zakupione w ramach opcji będą tożsame z samochodami zaoferowanymi w
ramach zamówienia podstawowego, a ich ceny jednostkowe będą identyczne jak pojazdów oferowanych
w ramach zamówienia podstawowego. Miejsce dostawy pojazdów w ramach prawa opcji będzie tożsame z
dostawą zamówienia podstawowego natomiast ilości pojazdów będących przedmiotem dostawy w ramach
prawa opcji Zamawiający wskaże Wykonawcy na etapie podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa opcji.

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
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 r. od dnia zawarcia umowy dla zamówienia podstawowego.
14.12.2018 r. dla zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Samochód osobowy w wersji nieoznakowanej typu furgon – szt. 1 w ramach zamówienia
podstawowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 2a do SIWZ – wzór umowy dla zadania nr 1;
2.3 załączniku nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla zadania nr 2;
2.4 załączniku nr 3.1 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 1;
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2.5 załączniku nr 3.2 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 2;
2.6 załączniku nr 4 do SIWZ – instrukcja składania JEDZ (ESPD) elektronicznie;
2.7 załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz dostaw;
2.8 załącznik nr 6 do SIWZ – protokół odbioru;
2.9 załączniku nr 7 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;
2.10 załączniku nr 8 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego;
2.11 załączniku nr 9 do SIWZ – JEDZ (ESPD) Zamawiający – plik xml;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: współczynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy silnika netto / Waga:
25
Kryterium jakości - Nazwa: pojemność silnika / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: prędkość maksymalna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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

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:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp
b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 9 do SIWZ
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w zakresie
posiadanego doświadczenia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
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a) wykonał minimum jedną dostawę pojazdów samochodowych na kwotę, co najmniej:
A1) dla zadania nr 1: 1 000 000,00 PLN
A2) dla zadania nr 2: 50 000,00 PLN
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 tyle
co wartość wskazana dla każdego zadania.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może wykazać jedną dostawę,
jednakże wartość dostawy musi wynosić co najmniej tyle ile suma wartości wskazanych w poszczególnych
zadaniach.
Przykład: Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1 i 2 Zatem może wykazać jedną dostawę o wartości co
najmniej
1 050 000,00 PLN
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
9 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. Wykaz
winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem załącznika nr 2a i 2 b do SIWZ.

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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
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Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej dla zadania nr 1. Aukcja elektroniczna będzie
przeprowadzona zgodnie z Rozdziałem XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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: 11/09/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, budynek A, parter, Sekretariat
Zespołu Zamówień Publicznych

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:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości dla zadania nr 1; 95 000,00 PLN dla zadania nr 2
2400,00 PLN zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.
2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie
z rozdziałem VIII SIWZ.

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

http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S148
03/08/2018
338174-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 9

03/08/2018 S148
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 9

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.
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
Warszawa
Postępu 17a
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2018

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

