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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207990-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałcz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
2022/S 076-207990
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Ciasna 7
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Śnieć
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261472252
Faks: +48 261472971
Adresy internetowe:
Główny adres: www.1rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
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
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa - naprawa polowego sprzętu służby żywnościowej
Numer referencyjny: 29/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa - naprawa polowego sprzętu służby żywnościowej zgodnie ze
wskazanymi przez Zamawiającego Wymaganiami Eksploatacyjno - Technicznymi stanowiącymi Załącznik nr
6 do niniejszej SWZ oraz w ilościach i asortymencie przedstawionym w tabeli w Rozdziale III SWZ, przy czym
ilości ujęte w opcji w tabelach w Rozdziale III ust. 1 SWZ (zadanie 1, 3 i 4), w kolumnie „ilość w opcji” mogą
być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie
potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji w zakresie zadania 1, 3 i 4 wraz z podaniem
ilości zamówionego przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub
faxem) w terminie określonym w "Projektowanych postanowieniach umowy".
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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:
Usługa - naprawa autocysterny na wodę 3500 dm
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
usługi

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania usługi jest zakład remontowy wskazany przez Wykonawcę.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa - naprawa autocysterny na wodę 3500 dm w ilości 4 szt. w tym ilość
podstawowa 2 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Opis opcji:
Usługa - naprawa autocysterny na wodę 3500 dm w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”)
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji
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(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 30 dni liczonych od dnia
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W przypadku gdy termin na realizację umowy (w zakresie zamówienia podstawowego i prawa opcji)
zakończyłby się po 30 listopada 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować umowę jest 30 listopada 2022 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa - naprawa zbiornika na wodę 1000 dm na p-pie 1 oś.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
usługi

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania usługi jest zakład remontowy wskazany przez Wykonawcę.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa - naprawa zbiornika na wodę 1000 dm na p-pie 1 oś. w ilości 12 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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
W przypadku gdy termin na realizację umowy (w zakresie zamówienia podstawowego i prawa opcji)
zakończyłby się po 30 listopada 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować umowę jest 30 listopada 2022 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa - naprawa zbiornika na wodę 500 l na płozach
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
usługi

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania usługi jest zakład remontowy wskazany przez Wykonawcę.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa - naprawa zbiornika na wodę 500 l na płozach w ilości 32 szt. w tym ilość
podstawowa 16 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Opis opcji:
Usługa - naprawa zbiornika na wodę 500 l na płozach w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”)
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 30 dni liczonych od dnia
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W przypadku gdy termin na realizację umowy (w zakresie zamówienia podstawowego i prawa opcji)
zakończyłby się po 30 listopada 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować umowę jest 30 listopada 2022 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa - naprawa kuchni polowych KP-340 i KP-200
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
usługi

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania usługi jest zakład remontowy wskazany przez Wykonawcę.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa - naprawa kuchni polowych KP-340 i KP-200 w ilości 13 szt. w tym ilość
podstawowa 4 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Opis opcji:
Usługa - naprawa kuchni polowych KP-340 i KP-200 w ilości 13 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”)
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 30 dni liczonych od dnia
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W przypadku gdy termin na realizację umowy (w zakresie zamówienia podstawowego i prawa opcji)
zakończyłby się po 30 listopada 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować umowę jest 30 listopada 2022 r.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem do SWZ "Projektowane postanowienia umowy".
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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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 08:30

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: 12/08/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych szczegółowo
opisanych w Rozdziale IX SWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 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.
6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022

19/04/2022
S76
https://ted.europa.eu/TED

7/7

