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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414065-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw samochodów
2021/S 156-414065

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 012126482
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Sobieraj
E-mail: piotr.sobieraj@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237862
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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:
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji: 
ciężarowych, autobusów oraz typu furgon, dostawczy, specjalny.
Numer referencyjny: WZP-1740/21/102/T

II.1.2) Główny kod CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów 
Komendy Stołecznej Policji: ciężarowych, autobusów oraz typu furgon, dostawczy, specjalny zwanych dalej 
„usługami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do dokumentów zamówienia oraz Rodz. 
XIX dokumentów zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że:
1) planuje objąć usługami co najmniej 150 pojazdów;
2) średnio w miesiącu wykonywanych jest około 20 obsług i napraw pojazdów;

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 300 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50114000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiaty: piaseczyńskiego, pruszkowskiego lub dzielnice m.st. Warszawy: Ursus, Włochy, Ochota, Mokotów, 
Ursynów, Wilanów, Wola, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Śródmieście

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów 
Komendy Stołecznej Policji: ciężarowych, autobusów oraz typu furgon, dostawczy, specjalny zwanych dalej 
„usługami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do dokumentów zamówienia oraz Rodz. 
XIX dokumentów zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że:
1) planuje objąć usługami co najmniej 150 pojazdów;
2) średnio w miesiącu wykonywanych jest około 20 obsług i napraw pojazdów;
z zastrzeżeniem, że ilość i rodzaj zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w 
tym zakresie, a Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy łączna wartość zleconych usług 
będzie niższa od wartości umowy, o której mowa w Rozdz. XVII § 11 dokumentów zamówienia. Wykonawca nie 
będzie miał żadnych roszczeń w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa. Zamawiający 
informuje, że wartość usług zrealizowanych w ramach umowy nie będzie mniejsza niż 70% kwoty wartości 
umowy o której mowa w Rozdz. XVII § 11 dokumentow zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby usługi, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1÷3 były wykonywane w stacji obsługi 
serwisowej zlokalizowanej na terenie jednego z powiatu: piaseczyńskiego, pruszkowskiego lub dzielnic 
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m.st. Warszawy: Ursus, Włochy, Ochota, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wola, Żoliborz, Bielany, Bemowo, 
Śródmieście.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) w przypadku obsługi technicznej - diagnostykę i przegląd pojazdu zgodnie z wykazem czynności 
przeglądowych określonych w karcie przeglądu pojazdu oraz wymianę części eksploatacyjnych podlegających 
okresowej wymianie zgodnie z zaleceniami producenta;
2) w przypadku naprawy bieżącej – diagnostykę pojazdu, wykonanie czynności mających na celu przywrócenie 
pełnej sprawności pojazdów oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych części/ zespołów na sprawne 
technicznie, naprawę elementów nadwozia w zakresie niezwiązanym z likwidacją szkód komunikacyjnych;
3) naprawy i/lub wymiany ogumienia – zdjęcie/założenie ogumienia, usunięcie usterki, wyważanie ogumienia, 
naprawę lub wymianę tarcz kół pojazdu;
4) holowanie pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie: garnizonu 
warszawskiego tj. powiatu: grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, 
warszawskiego-zachodniego, wołomińskiego, mińskiego i nowodworskiego oraz dzielnic m. st. Warszawy do 
stacji obsługi serwisowej Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osoby wykonującej czynności elektryka 
samochodowego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonanie obsługi technicznej i naprawy bieżącej / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

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
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny 
Policji; nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych 
osobowych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; adres e-mail: iod@ksp.policja.gov  .

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-281330

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
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Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji: 
ciężarowych, autobusów oraz typu furgon, dostawczy, specjalny.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AUTO MAX Marcin Tkaczyk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL1180185905
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-303
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 300 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 3 774.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 774.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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 IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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:
10/08/2021
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