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2019/S 070-164683

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
Gdańsk
80-819
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia
23, 80-875 Gdańsk
Tel.: +48 583214817/946
E-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl
Faks: +48 583214810
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pomorska.policja.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://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów marki Ford,
Kia Sorento, Kia Sportage, Nissan Pathfinder, Toyota Hilux, Jeep Cheeroke,
Mitsubishi dla KWP w Gdańsku
Numer referencyjny: 25/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34300000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów marki
Ford, Kia Sorento, Kia Sportage, Nissan Pathfinder, Toyota Hilux, Jeep Cheeroke,
Mitsubishi dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. nr 4 (4a-4r) do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 171 784.76 PLN

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:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów marki
Ford dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. nr 4 (4a-4k) do SIWZ
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Transportu KWP Gdańsk, ul. 3 Maja 7, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów marki
Ford dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. nr 4 (4a ÷ 4k) do SIWZ 24 m-ce od dnia
podpisania umowy (sukcesywnie w miarę potrzeb) jednak nie wcześniej niż od
5.6.2019 r.

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: 74 617.24 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ. Zamawiający nie
przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie przewiduje
się zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Dostawy - 164683-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:164683-201...

2 z 7 09.04.2019, 09:02



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów marki
KIA Sorento, KIA Sportage, Nissan, Toyota, Jeep, Mitsubishi dla KWP w Gdańsku
zgodnie z zał. nr 4 (4a-4k) do SIWZ.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Transportu KWP Gdańsk, ul. 3 Maja 7, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów marki
Ford dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. nr 4 (4l-4r) do SIWZ 24 m-ce od dnia
podpisania umowy (sukcesywnie w miarę potrzeb) jednak nie wcześniej niż od
5.6.2019 r.

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: 97 167.52 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ. Zamawiający nie
przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie przewiduje
się zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

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:
Opis zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykluczenia
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks
karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010
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Sekcja IV: Procedura

r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 30 000,00 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną dostawą części zamiennych do
pojazdów o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto oraz załączy dowody,
określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Adres strony internetowej: https://aukcje.uzp.gov.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

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: 16/05/2019
Czas lokalny: 09:50

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk,
POLSKA, pok. 44.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2019

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawca winien złożyć wadium.
Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669);
— poręczenie lub gwarancje o których mowa wyżej powinny być ważne przez
okres związania Ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesienie je w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 7b uPzp.
2. Wysokość wadium
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Oferta obejmująca całość Przedmiotu Zamówienia o którym mowa w Rozdziale 2
Specyfikacji powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN za
całość.
W podziale na zadania:
za zadanie nr I – wykazy asortymentowe 4a-4k - 900,00 PLN,
za zadanie nr II – wykazy asortymentowe 4l-4r - 1 100,00 PLN.
3. Miejsce złożenia wadium
Wadium należy wnieść do dnia 15.5.2019 r. do godz. 09:00 na konto KWP
98101011400068391391200000 z oznaczeniem, odpowiednio dla:
na zadanie nr I „przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów Ford -
25/2019”.
na zadanie nr II „przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów Kia, Nissan,
Toyota, Jeep, Mitsubishi -25/2019”.
W przypadku wniesienia wadium na konto bankowe KWP/ decyduje data wpływu na
konto.
Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty w formie oryginału opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć w formie elektronicznej
wraz z ofertą.
W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał
dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie
elektronicznej wraz z ofertą.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Zwrot wadium nastąpi wg zasad określonych w art. 46 Pzp:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 182 uPzp. Odwołanie wnosi
się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2019
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