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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335151-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2022/S 119-335151

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 Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 670897379
Adres pocztowy: 11 Listopada 37/59
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Syta
E-mail: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

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:
Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu
Numer referencyjny: 7 /22

II.1.2) Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na
stanie KWP zs. w Radomiu w ramach dwóch zadań, tj. części zamiennych do motocykli i do samochodów.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych do
pojazdów służbowych różnych marek i modeli będących na stanie KWP zs. w Radomiu, z podziałem na:
Zadanie nr 1 – części zamienne do motocykli ( kod CPV 34300000-0 )
Zadanie nr 2 – części zamienne do samochodów ( kod CPV 34411000-1 )
Wykonawca zobowiązany jest podać w swojej ofercie:
- ceny jednostkowe brutto,
- numer katalogowy,
- nazwę producenta,
- jakość (O, Q, P)
- rabat (wyrażony w %) od cen detalicznych dla klientów indywidualnych, który będzie miał zastosowanie przy
określaniu ceny sprzedażowej pozostałych części zamiennych do pojazdów nieujętych w załącznikach nr 1.1 –
1.7 dla zadania nr 1, jak również dla pojazdów nieujętych
w załącznikach nr 2.1 – 2.114 dla zadania nr 2

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 606 608.32 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 - części zamienne do motocykli
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących 
na stanie KWP zs. w Radomiu w ramach dwóch zadań, tj. części zamiennych do motocykli . Przedmiotem 
zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych do pojazdów
służbowych różnych marek i modeli będących na stanie KWP zs. w Radomiu, z podziałem na:
Zadanie nr 1 – części zamienne do motocykli
Wykonawca zobowiązany jest podać w swojej ofercie:
- ceny jednostkowe brutto,
- numer katalogowy,
- nazwę producenta,
- jakość (O, Q, P)
- rabat (wyrażony w %) od cen detalicznych dla klientów indywidualnych, który będzie miał zastosowanie przy
określaniu ceny sprzedażowej pozostałych części zamiennych do pojazdów nieujętych w załącznikach nr
1.1 – 1.7 dla zadania nr 1. Zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
W przypadku gdy Wykonawca nie spełni w/w wymagań Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona przez
Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zakupu części do pojazdów służbowych różnych marek
i modeli niewykazanych w załącznikach do formularzy ofertowych dla zadania nr 1 , a będących na stanie KWP
zs. w Radomiu, w cenie sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych pomniejszonej o rabat podany w
formularzu ofertowym, jednakże w granicach łącznej jakości O, Q, P.
Zamawiając wymaga aby części zamienne zgodnie z załącznikami dla zadania nr 1
znajdowały się w grupie części zamiennych oznaczonych:
„O” części oryginalne OE ( Orginal Equipment ) oznakowane logo – znakiem towarowym producenta pojazdu,
„Q” części oryginalne OEM ( Orginal Equipment Manufacturer ) lub OES (Orginal equipment Supplier)
oznakowane logo – znakiem towarowym producenta części, dostarczającego dany element na pierwszy
montaż, które mają identyczne cechy techniczne są wykonywane w tej samej technologii jak części „O”
oryginalne.
„P” części o porównywalnej jakości.
W przypadki, gdy Wykonawca zaoferuje części oryginalne jakości „Q” zobowiązany jest do złożenia wraz ofertą
oświadczenia, iż oferowane części zamienne z grupy „Q” są dostarczane na pierwszy montaż. .
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje części zamienne jakości o oznaczeniu „P”, zobowiązany jest wraz z
ofertą do złożenia oświadczenia, że oferowane części zamienne z tej grupy należą do części o tej samej jakości
co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.
Zamawiający zastrzega, że oferowane przez Wykonawcę części zamienne nie mogą znajdować się w grupie
jakości:
„ZJ” – zamienniki o podwyższonej jakości, polecane przez dostawcę ( dystrybutora );
„Z” - pozostałe zamienniki.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:
1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego, a art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
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medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego;
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w swz
zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość części / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 - części zamienne do samochodów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na
stanie KWP zs. w Radomiu w ramach dwóch zadań, tj. części zamiennych do samochodów. Przedmiotem 
zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych do pojazdów
służbowych różnych marek i modeli będących na stanie KWP zs. w Radomiu, z podziałem na:
Zadanie nr 2 – części zamienne do samochodów
Wykonawca zobowiązany jest podać w swojej ofercie:
- ceny jednostkowe brutto,
- numer katalogowy,
- nazwę producenta,
- jakość (O, Q, P)
- rabat (wyrażony w %) od cen detalicznych dla klientów indywidualnych, który będzie miał zastosowanie przy
określaniu ceny sprzedażowej pozostałych części zamiennych do pojazdów nieujętych w załącznikach nr 2.1 –
2.114 dla zadania nr 2.W przypadku gdy Wykonawca nie spełni w/w wymagań Zamawiającego, oferta zostanie
odrzucona przez Zamawiającego.Zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
https:// platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Zamawiający przewiduje możliwość zakupu części do pojazdów służbowych różnych marek i modeli
niewykazanych w załącznikach do formularzy ofertowych dla zadania nr 2, a będących na stanie KWP zs.
w Radomiu, w cenie sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych pomniejszonej o rabat podany w
formularzu ofertowym, jednakże w granicach łącznej jakości O, Q, P. Zamawiając wymaga aby części zamienne
zgodnie z załącznikami dla zadania nr 2 znajdowały się w grupie części zamiennych oznaczonych:
„O” części oryginalne OE ( Orginal Equipment ) oznakowane logo – znakiem towarowym producenta pojazdu,
„Q” części oryginalne OEM ( Orginal Equipment Manufacturer ) lub OES (Orginal equipment Supplier)
oznakowane logo – znakiem towarowym producenta części, dostarczającego dany element na pierwszy
montaż, które mają identyczne cechy techniczne są wykonywane w tej samej technologii jak części „O”
oryginalne.
„P” części o porównywalnej jakości.
W przypadki, gdy Wykonawca zaoferuje części oryginalne jakości „Q” zobowiązany jest do złożenia wraz ofertą
oświadczenia, iż oferowane części zamienne z grupy „Q” są dostarczane na pierwszy montaż.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje części zamienne jakości o oznaczeniu „P”, zobowiązany jest wraz z
ofertą do złożenia oświadczenia, że oferowane części zamienne z tej grupy należą do części o tej samej jakości
co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.
Zamawiający zastrzega, że oferowane przez Wykonawcę części zamienne nie mogą znajdować się w grupie
jakości:
„ZJ” – zamienniki o podwyższonej jakości, polecane przez dostawcę ( dystrybutora );
„Z” - pozostałe zamienniki.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:
1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego, a art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
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przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego;
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w swz
zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość części / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 060-155167

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
Część nr: 2

Nazwa:
Zadanie nr 2 - części zamienne do samochodów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: INTER CARS S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 014992887
Adres pocztowy: ul. Powsińska 64
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 02-903
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 522 707.92 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 362 519.43 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zadanie nr 1 – części zamienne do motocykli.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2021 poz. 1129 )
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie nr 1 nie złożono żadnej oferty.

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
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. 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. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje 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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022
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