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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675068-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw samochodów
2021/S 255-675068

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 012126482
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kazanecka
E-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477230313
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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 na adres podany powyżej

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:
Świadczenia usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Numer referencyjny: WZP-4661/21/302/T

II.1.2) Główny kod CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów 
Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rodz. XIX dokumentów zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 940 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren jednej z dzielnic m.st. Warszawy: Ochota., Włochy

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów 
Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rodz. XIX dokumentów zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że planuje objąć usługami, co najmniej 300 pojazdów, w wiodącej marce: Fiat, Kia, 
Mercedes, Renault, Opel, Peugeot, Volkswagen, Toyota, w tym pojazdy o napędzie hybrydowym. Średnio w 
miesiącu wykonywanych jest około 60 obsług i napraw pojazdów. Ilość i rodzaj zlecanych usług wynikać będzie 
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w 
przypadku, gdy łączna wartość zleconych usług będzie niższa od wartości umowy, o której mowa w Rozdz. XIX 
§ 8 dokumentów zamówienia. Zamawiający informuje, że wartość usług zrealizowanych w ramach umowy nie 
będzie mniejsza niż 70% kwoty wartości umowy o której mowa w Rozdz. XIX § 8 dokumentów zamowienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osoby wykonującej czynności elektryka samochodowego 
(D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 940 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny 
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Policji; nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych 
osobowych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; adres e-mail (iod@ksp.policja.gov ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy 
dotyczących:
1) zdolności technicznej – wykazanie się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również należycie wykonywaną w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługą w zakresie obsługi i napraw 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) poniżej 3500 kg o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 
PLN.
W przypadku wykonywanych usług Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wartość usług już 
zrealizowanych wyniesie 2 500 000,00 PLN.
2) zdolności zawodowej - dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
a) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje mechanika samochodowego;
b) 1 osobą posiadającą kwalifikacje elektryka samochodowego (elektromechanika);
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym co najmniej:
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie jednej z dzielnic Warszawy:Ochota, Włochy 
wyposażoną w:
a.1. co najmniej trzy stanowiska naprawcze zadaszone, w tym co najmniej dwa stanowiska posiadające 
podnośnik dopasowany do masy obsługiwanych pojazdów;
a.2. urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych i aktualnym oprogramowaniem 
producenta, urządzenia do ustawiania geometrii zawieszenia oraz inne urządzenia umożliwiające 
przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu;
b) terenem, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniającym następujące 
wymagania:
b.1. ogrodzonym, o utwardzonej nawierzchni (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, 
wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem, itp.);
b.2. strzeżonym całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz 
oświetlony, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi;
b.3. o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 3 pojazdów;
b.4. zlokalizowanym na obszarze wskazanym w pkt. 3 lit.a),
c) 1 sprawnym pojazdem przystosowanym do holowania obsługiwanych pojazdów, dopuszczonym do ruchu 
oraz posiadającym aktualną polisę OC, w trakcie całego okresu obowiązywania umowy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy zostały wskazane w Rozdz. XIX dokumentów zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości 
umowy brutto.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

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:
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1. Zamawiający nie żąda złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia określonych przez zamawiającego: formularz JEDZ.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych (wzór – załącznik nr 5 do SWZ),
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór – załącznik nr 6 do SWZ);
c) wykazu narzędzi (stacja obsługi serwisowej) (wzór –załącznik nr 7 do SWZ);
d) wykazu narzędzi (pojazdów do holowania) (wzór – załącznik nr 8 do SWZ);
e) wykazu narzędzi (parking) (wzór – załącznik nr 9 do SWZ);
2) brak podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 
ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór – załącznik nr 2 do SWZ);
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego (wzór – załącznik nr 3 do SWZ);
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego,
5. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – 
formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 składa informację wskazane w rozdz. VII SWZ.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki 
dowodowe – na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących 
wspólnie.
9. W przypadku podwykonawcy lub/i podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, 
wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe dla każdego podmiotu oddzielnie.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zastrzega prawo do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia obiektu wykonawcy, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza pod względem spełnienia wymagań.
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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
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:
28/12/2021
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