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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392235-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Samochody osobowe
2019/S 159-392235

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. W. Oczki 1
Warszawa
02-007
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pieńkowska
Tel.:  +48 261841209/ +48 261841663
E-mail: zamowienia@skw.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.skw.gov.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/pn/skw_gov
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/pn/skw_gov

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych (PICKUPY oraz osobowe klasy średniej)
Numer referencyjny: ZP-38-SKW-2019

II.1.2) Główny kod CPV
34110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zamowienia@skw.gov.pl
http://www.skw.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Część nr 1:
Dostawa 3 szt. samochodów z nadwoziem zamkniętym typu PICKUP nowych, nieużywanych i nienaprawianych
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Część nr 2:
Dostawa 8 szt. samochodów osobowych klasy średniej nowych, nieużywanych i nienaprawianych zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia określony został w dokumentacji zamówienia (SIWZ).
Pełna dokumentacja zamówienia zostanie zamieszczona na platformie zakupowej Zamawiającego: https://
platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 271 976.93 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 3 szt. samochodów z nadwoziem zamkniętym typu PICKUP nowych, nieużywanych i nienaprawianych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34113300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ul. W. Oczki 1, Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 3 szt. samochodów z nadwoziem zamkniętym typu PICKUP nowych, nieużywanych i nienaprawianych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 99 332.67 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/11/2019
Koniec: 19/12/2019
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

https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W pkt II.2.7) niniejszego ogłoszenia początek obowiązywania zamówienia datuje się od dnia następnego po
podpisaniu umowy. W przypadku podpisania umowy wcześniej niż w ostatnim dniu związania ofertą, początek
obowiązywania zamówienia odpowiednio przesuwa się.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 8 szt. samochodów osobowych klasy średniej nowych, nieużywanych i nienaprawianych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ul. W. Oczki 1, Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 8 szt. samochodów osobowych klasy średniej nowych, nieużywanych i nienaprawianych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 172 644.26 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/11/2019
Koniec: 19/12/2019
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W pkt II.2.7) niniejszego ogłoszenia początek obowiązywania zamówienia datuje się od dnia następnego po
podpisaniu umowy. W przypadku podpisania umowy wcześniej niż w ostatnim dniu związania ofertą, początek
obowiązywania zamówienia odpowiednio przesuwa się.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej i tym samym wymogu związanego z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie kwalifikacji technicznej i zawodowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy oraz ewentualne przewidywane zmiany treści umowy zostały określone we wzorze
umowy dla wszystkich części zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

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

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 23/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego przy ul. W. Oczki 1 w Warszawie - wejście od ul. Koszykowej 82 C, POLSKA.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie odbywa się na zamkniętym terenie wewnętrznym i aby wejść na salę otwarcia ofert należy okazać
dokument tożsamości.
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego uwidocznione na ekranie
multimedialnym

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców, każda oferta, pod rygorem jej odrzucenia musi
być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
Dla części nr 1 w wys. 8 600,00 PLN brutto.
Dla części nr 2 w wys. 15 000,00 PLN brutto
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie przepisów art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn.
zm.) zwanej dalej ustawą. Zamawiający przewiduje również wykluczyć Wykonawców na podstawie przepisów
art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Wykonawcy do oferty załączają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Zakres
oświadczenia Zamawiający wskazał w SIWZ. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona
tylko i wyłącznie oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów
oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza zbada czy nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu na podstawie oświadczenia wstępnego JEDZ. Następnie Zamawiający, na podstawie art. 26
ust. 1 ustawy, przez wyborem oferty najkorzystniejszej i udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13,14 i 21 ustawy,
— odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku i decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wymienione powyżej dokumenty szczegółowo określone są w § 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z pózn. zm.)
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).
Szczegóły w dokumentacji zamówienia (SIWZ).
Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +42 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +42 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
ustawy. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności
Zamawiającego niż określone wcześniej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza - Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2019

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

