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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341723-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Radiowozy policyjne
2021/S 129-341723

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-003
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477113137
Faks:  +48 477112842
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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/kwp_bialystok
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samochodu osobowego typu furgon wraz wyposażeniem
Numer referencyjny: 23/S/21

II.1.2) Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

07/07/2021 S129
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok


Dz.U./S S129
07/07/2021
341723-2021-PL

2 / 6

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudową biurową, systemem monitoringu wizyjnego 
oraz pozostałym wyposażeniem (dalej jako pojazd), szczegółowo opisanego w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
2) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegółowo określonych we 
Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego 
w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, niezbędnego do 
korzystania z pojazdu, w zakresie szczegółowo określonym we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 444 715.45 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30231000 Ekrany i konsole komputerowe
31400000 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
32410000 Lokalna sieć komputerowa
35125300 Kamery bezpieczeństwa
35200000 Sprzęt policyjny
48620000 Systemy operacyjne
50117100 Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudową biurową, systemem monitoringu wizyjnego 
oraz pozostałym wyposażeniem (dalej jako pojazd), szczegółowo opisanego w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
2) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegółowo określonych we 
Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego 
w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, niezbędnego do 
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korzystania z pojazdu, w zakresie szczegółowo określonym we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 
SWZ.
2. Pojazd musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2021), nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i 
prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.
3. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy 
netto silnika (M) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność silnika (P) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km (E) / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym w g/km (Edw) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w mg/
km (Ez) / Waga: 2
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 444 715.45 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
101013510

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

Sekcja IV: Procedura
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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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 09:30

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: 30/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem strony: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_bialystok.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (sposób wnoszenia, 
zwrotu, zatrzymania wadium określa ustawa Pzp oraz SWZ).
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub 4 Pzp.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których 
mowa w art. 94 Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 Pzp, tj. w 
przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów elektronicznych.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części 
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Termin winienia odwołania w pozostałych przypadkach określa art. 515 Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
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w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021
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