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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617810-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw samochodów
2020/S 248-617810

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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.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 drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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:
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg
Numer referencyjny: WZP-6810/20/398/T

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg
1) zadanie nr 1 - obsługa techniczna i naprawa bieżąca pojazdów w stacji zlokalizowanej na terenie jednej z nw. 
dzielnic Warszawy: Bemowo, Ursus;
2) zadanie nr 2 - obsługa techniczna i naprawa bieżąca pojazdów w stacji zlokalizowanej na terenie terenie 
powiatu piaseczyńskiego lub jednej z wymienionych dzielnic Warszawy: Wilanów, Ursynów.
2. Zamawiający informuje, że w każdym zadaniu:
1) planuje objąć usługami co najmniej 300 pojazdów w wiodącej marce: Fiat, Kia, Renault, Mercedes, Opel, 
Peugeot, Volkswagen, Toyota;
2) średnio w miesiącu wykonywanych jest około 60 obsług i napraw pojazdów;
z zastrzeżeniem, że ilość i rodzaj zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów w stacji zlokalizowanej na 
terenie jednej z wymienionych dzielnic Bemowo, Ursus
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja zlokalizowana na terenie jednej z wymienionych dzielnic Warszawy: Bemowo, Ursus

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) w przypadku obsługi technicznej – diagnostykę i przegląd pojazdu zgodnie z wykazem czynności 
przeglądowych określonych w karcie przeglądu pojazdu oraz wymianę części eksploatacyjnych podlegających 
okresowej wymianie zgodnie z zaleceniami producenta;
2) w przypadku naprawy bieżącej – diagnostykę pojazdu, wykonanie czynności mających na celu przywrócenie 
pełnej sprawności pojazdów oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych części/ zespołów na sprawne 
technicznie, naprawę elementów nadwozia w zakresie niezwiązanym z likwidacją szkód komunikacyjnych;
3) naprawy i/lub wymiany ogumienia – zdjęcie/założenie ogumienia, usunięcie usterki, wyważanie ogumienia, 
naprawę lub wymianę tarcz kół pojazdu;
4) holowanie pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie: garnizonu 
warszawskiego tj. powiatu: grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, 
warszawskiego-zachodniego, wołomińskiego, mińskiego i nowodworskiego oraz dzielnic m. st. Warszawy do 
stacji obsługi serwisowej Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Elektryk samochodowy posiadający kwalifikacje uprawniajace do zajmowania się 
obsługą i naprawą pojazdów o napędzie hybrydowym lub elektrycznym / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osoby wykonującej czynności elektryka 
samochodowego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

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
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki (...), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów w stacji zlokalizowanej na 
terenie powiatu piaseczyńskiego lub jednej z wymienionych dzielnic Warszawy: Wilanów, Ursynów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja obsługi zlokalizowana na terenie powiatu piaseczyńskiego lub jednej z wymienionych dzielnic Warszawy: 
Wilanów, Ursynów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) w przypadku obsługi technicznej - diagnostykę i przegląd pojazdu zgodnie z wykazem czynności 
przeglądowych określonych w karcie przeglądu pojazdu oraz wymianę części eksploatacyjnych podlegających 
okresowej wymianie zgodnie z zaleceniami producenta;
2) w przypadku naprawy bieżącej – diagnostykę pojazdu, wykonanie czynności mających na celu przywrócenie 
pełnej sprawności pojazdów oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych części/ zespołów na sprawne 
technicznie, naprawę elementów nadwozia w zakresie niezwiązanym z likwidacją szkód komunikacyjnych;
3) naprawy i/lub wymiany ogumienia – zdjęcie/założenie ogumienia, usunięcie usterki, wyważanie ogumienia, 
naprawę lub wymianę tarcz kół pojazdu;
4) holowanie pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie: garnizonu 
warszawskiego tj. powiatu: grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, 
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warszawskiego-zachodniego, wołomińskiego, mińskiego i nowodworskiego oraz dzielnic m. st. Warszawy do 
stacji obsługi serwisowej Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Elektryk samochodowy posiadający kwalifikacje do zajmowania się obsługą i 
naprawą pojazdów o napędzie hybrydowym lub elektrycznym / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osoby wykonującej czynności elektryka 
samochodowego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

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
Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 a ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki (...), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia, nie zostały mu przyznane

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:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w każdym zadaniu), w tym co najmniej:
1) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje mechanika samochodowego;
2) 1 osobą posiadającą kwalifikacje elektryka samochodowego (elektromechanika);
2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym co najmniej:
1) zadanie nr 1:
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie jednej z wymienionych dzielnic Bemowo, Ursus 
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 ww. dzielnic
c) 1 sprawnym pojazdem przystosowanym do holowania obsługiwanych pojazdów;
2) zadanie nr 2:
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie jpowiatu piaseczyńskiego lub jednej z wymienionych 
dzielnic Warszawy: Wilanów, Ursynów 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 ww. dzielnic Warszawy
c) 1 sprawnym pojazdem przystosowanym do holowania obsługiwanych pojazdów.
3) zadanie nr 3
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie powiatu mińskiego lub legionowskiego lub 
wołomińskiego wyposażoną w:
a.1. co najmniej trzy stanowiska naprawcze zadaszone, w tym co najmniej dwa stanowiska posiadające 
podnośnik dopasowany do masy obsługiwanych pojazdów;
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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 ww. powiatu

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych brutto w PLN w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT,
2. Strony dopuszczają waloryzację cen jednostkowych brutto w PLN w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3÷5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1778) lub zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne
3. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca świadczenia usług z zachowaniem wymagań opisanych w 
dokumentacji postępowania
4. Osób wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) 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: 21/01/2021
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2021
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Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Komenda Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
Należycie wykonał, 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 usługę w zakresie obsługi i napraw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3.500 kg, z wyłączeniem napraw powypadkowych o wartości nie mniejszej niż:
1) w zadaniu nr 1 – 1 000 000,00 PLN brutto;
2) w zadaniu nr 2 – 1 500 000,00 PLN brutto;
W przypadku wykonywanych usług Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wartość usług już 
zrealizowanych wyniesie:
1) w zadaniu nr 1 – 1 000 000,00 PLN brutto;
2) w zadaniu nr 2 – 1 500 000,00 PLN brutto;
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy. Wykaz oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
określonych przez zamawiającego został wskazany w Rozdz. V dokumentacji zamówienia zamieszczonej 
na stronie internetowej zamawiającego. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Ustawy Pz, tj.:
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków 
i opłat lokalnych; oświadczenie Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
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zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; wykazu osób, narzędzi (stacja obsługi serwisowej, pojazdów do 
holowania, parking).
Termin związania ofertą - 2 miesiące (60 dni).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 14 lit. c dokumentacji zamówienia składa
Dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 15-17 dokumentacji zamówienia.

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.4.4) 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:
16/12/2020
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