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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493656-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Radiowozy policyjne
2019/S 203-493656

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kukawka
Tel.:  +48 226037862
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl 
Faks:  +48 226037642
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

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 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego
Numer referencyjny: WZP-5343/19/269/T

II.1.2) Główny kod CPV
34114200

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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: PL91

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego
2. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego zawarty został w załączniku nr 1 do
dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczone pojazdy min. 24 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji
odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne pojazdów, na których wykonano zabudowę – min. 36 miesięcy bez
limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu,
2) powłokę lakierniczą – min. 36 miesiące,
3) perforację elementów nadwozia – min. 72 miesiące,
4) całość zabudowy – min. 36 miesiące,
5) instalację łączności radiowej – min. 36 miesięcy,
6) oznakowanie pojazdu – min. 60 miesięcy,
7) dodatkowe wyposażenie - min. 36 miesięcy
— liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako
wiążąca dla stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna moc netto silnika (Ms) / Waga: 26
Kryterium jakości - Nazwa: Poduszki gazowe boczne (Pb) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Poduszki gazowe kurtynowe (Pk) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Fabryczny stopień wewnętrzny w drzwiach przesuwnych (D) / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Alternator fabryczny o mocy min. 200A (A) / Waga: 4
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 200
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: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia w prawie opcji jest wykonywanie przeglądów okresowych zakupionych pojazdów,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.
2. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji zawarty został w rozdz. XVII § 7 dokumentacji
postępowania
3. Miejsce realizacji zamówienia w zakresie zamówienia w prawie opcji – stacja/stacje wskazane przez
Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w sekcji VI.3) ppkt 3 lit. c).
4. Termin wykonania zamówienia w prawie opcji: 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia przez pojazd
przebiegu 100 000 km, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia, o którym
mowa poniżej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
20.4.2020 r.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnego
pisemnego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XVII § 7 ust. 3 dokumentacji postępowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.03.01.00-00-0047/18

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 spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie min. dwie dostawy pojazdów samochodowych o wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto
każda dostawa.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w
ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość zrealizowanej do dnia składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu części musi wynosić min. 2 000 000,00 PLN brutto.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży aktualny na dzień złożenia wykaz 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 (wzór
– załącznik nr 6 do dokumentacji postępowania) oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
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Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz, którego dostawy były/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;
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wzór – załącznik nr 7 do dokumentacji postępowania).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji postępowania

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:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91e ustawy Prawo
zamówień publicznych

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 14:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Wdział Zamówień Publicznych KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA.
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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

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 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia:
a) formularz JEDZ,
b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
c) wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, o którym mowa w sekcji III.1.3),
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
g) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – o ile
Zamawiający nie będzie mógł ich uzyskać za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych,
h) oświadczenie 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 albo albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w prawie spłat tych należności, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych,
i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,
j) oświadczenie Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego:
a) dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego 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;
b) kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego,
c) wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi.
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4. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów o których mowa w pkt 2 i 3 zawarto w rozdz. Vi VI
dokumentacji postępowania.
5. Termin związania ofertą 2 m-ce co oznacza 60 dni.
6. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium o wartości 60 000,00 PLN. Wymagania dotyczące
wadium zawiera Rozdz. VII dokumentacji postępowania
7. 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2019
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