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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106138-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Radiowozy policyjne
2022/S 041-106138

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 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Jastrzębski
E-mail: slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237938
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:
Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu 
(wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z mon
Numer referencyjny: WZP-116/22/8/T

II.1.2) Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji 
oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem 
instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek.
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji 
oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem 
instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do dokumentacji postępowania.
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd min. 24 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji 
bez limitu przebiegu kilometrów, odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę – na okres 
min. 36 miesiące bez limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu,
2) powłokę lakierniczą – na okres min. 36 miesięcy,
3) perforację elementów nadwozia – na okres min. 72 miesiące,
4) akumulatory (baterie) trakcyjne – na okres min. 60 miesięcy,
5) całość zabudowy i wyposażenia pojazdu – na okres min. 36 miesięcy,
6) oznakowanie pojazdu – na okres min. 60 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: Moc silnika / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: System hamowania rekuperacyjnego minimum 3 stopniowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość maksymalna / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Asystent zapobiegania zderzeniu czołowym z funkcją wykrywania pieszych / Waga: 
5
Kryterium jakości - Nazwa: System ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: System ostrzegania o pojeździe w martwym polu / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Asystent jazdy w korku / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście / Waga: 10
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
Zamawiający na podstawie art. 257 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
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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: 2022/S 018-042868

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 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu 
(wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z mon

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:

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:
23/02/2022

28/02/2022 S41
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

