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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211964-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Radiowozy policyjne
2020/S 089-211964

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jacak
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 226037938
Faks:  +48 226037642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 2 mobilnych centrów nadzoru ruchu drogowego
Numer referencyjny: WZP-375/20/35/T

II.1.2) Główny kod CPV
34114200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 2 mobilnych centrów nadzoru ruchu drogowego,
zwanymi dalej w ogłoszeniu pojazdami.
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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
50112100

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 2 mobilnych centrów nadzoru ruchu drogowego
wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczone pojazdy:
a) min. 24 miesięcznej rękojmi;
b) min. 24 miesięcznej gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów, odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę – min. 36 miesięcy bez limitu
kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu,
2) powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy,
3) perforację elementów nadwozia – min. 72 miesiące,
4) całość zabudowy – min. 36 miesięcy,
5) instalację łączności radiowej – 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
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii (Ze) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla CO2 (Eco2) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy
netto silnika spalinowego (W) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność skokowa silnika (Ps) / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji do 30.12.2020 w zakresie wykonywania
przeglądów okresowych pojazdów zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia z prawa opcji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych
pojazdów – 36 miesięcy – zgodnie z zapisami w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.
3. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnego
oświadczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
POIŚ.03.01.00-00-0047/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki (...), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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.1.6) 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 060-143236

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:
Dostawa 2 mobilnych centrów nadzoru ruchu drogowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

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

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia określonych przez
Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający
będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenie
Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143236-2020:TEXT:PL:HTML
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3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego:
1) dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych
w pkt B załącznika nr 2 do dokumentacji zamówienia w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (sporządzonych w języku polskim)
producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego;
2) kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego – pkt B załącznika nr 2 do dokumentacji zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa
dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 11–13 dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 5 000,00 PLN.
Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.
6. Termin związania ofertą 2 m-ce co oznacza 60 dni.

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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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:
04/05/2020
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