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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241152-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Radiowozy policyjne
2021/S 093-241152

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Jastrzębski
E-mail: slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237938
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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:
Dostawa 3 samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej
Numer referencyjny: WZP-1546/21/93/T

II.1.2) Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej, 
zwanych dalej w ogłoszeniu pojazdami, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 r.

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:
Dostawa samochodu osobowego o podwyższonych parametrach technicznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200 Radiowozy policyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Jagiellońska 49

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – dostawa samochodu osobowego o podwyższonych parametrach technicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do dokumentacji zamówienia oraz rozdz. XIX 
dokumentacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd min. 24 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji 
bez limitu przebiegu kilometrów, odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę – na okres min. 36 miesięcy 
bez limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu;
2) powłokę lakierniczą – na okres min. 36 miesięcy;
3) perforację elementów nadwozia – na okres min. 72 miesięcy;
4) całość zabudowy – na okres min. 36 miesięcy;
5) instalację łączności radiowej – na okres min. 36 miesięcy:
— liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako 
wiążąca dla stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy netto silnika / Waga: 
20
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii w litrach na 100 km w warunkach miejskich / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Automatyczna skrzynia biegów / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa samochodu osobowego do przewozu dwóch psów służbowych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200 Radiowozy policyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Jagiellońska 49

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 – dostawa samochodu osobowego do przewozu dwóch psów służbowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do dokumentacji zamówienia oraz rozdz. XIX 
dokumentacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd min. 24 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji 
bez limitu przebiegu kilometrów, odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę – na okres min. 36 miesięcy 
bez limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu;
2) powłokę lakierniczą – na okres min. 36 miesięcy;
3) perforację elementów nadwozia – na okres min. 72 miesięcy;
4) całość zabudowy – na okres min. 36 miesięcy;
5) instalację łączności radiowej – na okres min. 36 miesięcy:
— liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako 
wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy netto silnika / Waga: 
20
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii w litrach na 100 km w warunkach miejskich / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Automatyczna skrzynia biegów / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa samochodu osobowego do przewozu min. 8 osób
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200 Radiowozy policyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Jagiellońska 49

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 3 – dostawa samochodu osobowego do przewozu min. 8 osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do dokumentacji zamówienia oraz rozdz. XIX 
dokumentacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd min. 24 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji 
bez limitu przebiegu kilometrów, odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę – na okres min. 36 miesięcy 
bez limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu,
2) powłokę lakierniczą – na okres min. 36 miesięcy,
3) perforację elementów nadwozia – na okres min. 72 miesięcy,
4) całość zabudowy – na okres min. 36 miesięcy;
5) instalację łączności radiowej – na okres min. 36 miesięcy:
— liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako 
wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy netto silnika / Waga: 
20
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii w litrach na 100 km w warunkach miejskich / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Automatyczna skrzynia biegów / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

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.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy zostały opisane w rozdz. XIX dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Konieczność szybkiego przeprowadzenia procedur przetargowych zmierzających do wyłonienia Wykonawcy. 
Prace w ramach realizacji w/w dostawy mogą być związane z koniecznością długotrwałego oczekiwania 
na wyprodukowanie i dostarczenie do polski pojazdów z zagranicy. Same procesy produkcyjne w zakresie 
pojazdów, mogą zająć kilka miesięcy. Należy również wziąć pod uwagę łańcuch dostaw. Oba te czynniki, 
w dobie ogólnoświatowej pandemii SARS-CoV2 są wyjątkowo niepewne i każda możliwość, dająca 
potencjalnemu Wykonawcy szanse na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia, w sposób znaczący 
zwiększa prawdopodobieństwo nie tylko uzyskania korzystniejszej ceny na dostawę pojazdów, ale również 
nie przekroczenia budżetu jak i realizacji zadania w terminie. Duże znaczenie czasowe ma tutaj również 
konieczność przeprowadzenia prac związanych z adaptacją pojazdu bazowego. Ponownie na drodze staje 
zagrożenie płynące z kolejnych fal zachorowań, które wyłączają z funkcjonowania ludzi realizujących ww. 
zadania.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2021
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Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności 
oferowanych pojazdów – w każdym zadaniu – z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
1) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego;
2) dokument zawierający szczegółowy opis oferowanego przedmiotu np. oficjalny katalog wystawiony przez 
producenta/importera pojazdu, z zaznaczeniem poszczególnych danych technicznych oraz wyposażenie 
oferowanego pojazdu bazowego.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych przez 
Zamawiającego: formularz JEDZ. Od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający 
będzie żądał informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 
pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia Wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 
3 ustawy. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zaświadczenia albo innego dokumentu 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 
ust. 1 pkt 1 ustawy, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – 
formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest 
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oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – 
formularza JEDZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa 
dokumenty, o których mowa w rozdz. VII dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego.
6. Informacje w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w rozdz. XV oraz XIX 
dokumentacji zamówienia.
7. Informacje w zakresie RODO zostały zawarte w rozdz. XVIII dokumentacji zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2021
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