
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa urządzeń do kontroli pojazdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012126482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowolipie 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-150

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 47 72 386 08

1.5.8.) Numer faksu: 47 72 376 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.policja.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa urządzeń do kontroli pojazdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0f7983b-8244-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085415/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-16 15:12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014146/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.31 Urządzenia do kontroli pojazdów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do
dynamicznego rozwoju sieci TENT –etap II

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP-1000/21/50/Z

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 477179,61 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zadanie nr 1 - Dostawa dymomierzy, 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do dokumentów
zamówienia, lit. A oraz w Rozdz. XIX do dokumentów zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 171000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zadanie nr 2 - Dostawa analizatorów spalin, 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do dokumentów
zamówienia, lit. B oraz w Rozdz. XIX do dokumentów zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 146604 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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1. Zadanie nr 3 - Dostawa przyrządów do kontroli przejrzystości szyb, 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do dokumentów
zamówienia, lit. C oraz w Rozdz. XIX do dokumentów zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 41383,29 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zadanie nr 4- Dostawa- mierników poziomu dźwięku, 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do dokumentów
zamówienia, lit. D oraz w Rozdz. XIX do dokumentów zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 84294,3 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zadanie nr 5- Dostawa opóźnieniomierzy, 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do dokumentów
zamówienia lit. E oraz w Rozdz. XIX do dokumentów zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 33898,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 07.06.2021 r. ww. postępowaniu Zamawiający został poinformowany, że występują
problemy techniczne z funkcjonowaniem platformy OPEN NEXUS, zwanej dalej platformą co
uniemożliwia złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia
07.06.2021 r. godz. 10.00.
Pismem skierowanym do Zamawiającego, zespół Centrum Wsparcia Klienta platformy
poinformował, że w dniu 07.06.2021 r. system platformazakupowa.pl uległ awarii i był
niedostępny od godziny około 09:08 do godziny 11:20. Przyczyną awarii było zbyt duże
obciążenie serwera produkcyjnego, co skutkowało bardzo wolnym działaniem platformy lub
całkowitym brakiem możliwości połączenia się z serwerem. Tak duże obciążenie, które
skutkowało nieprawidłowym działaniem platformy zakupowej mogło uniemożliwić złożenie oferty
w postepowaniach, których termin upływał podczas wystąpienia awarii. Również w piśmie z dnia
09.06.2021 r., dostawca platformy zakupowej potwierdził fakt wystąpienia awarii, w tym
niemożliwość uzyskania logów systemowych, dzięki którym Zamawiający mógłby ustalić którzy i
w jakich godzinach Wykonawcy próbowali zalogować się / złożyć oferty na platformę.
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Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą obowiązkiem
Zamawiającego jest zapewnienie możliwości złożenia oferty wszystkim zainteresowanym
wykonawcom, odnosi się to również do zapewnienia odpowiednich narzędzi i rozwiązań
technicznych w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł w postępowaniu złożyć ofertę w
każdym czasie przewidzianym w SWZ na jej złożenie, Komisja Przetargowa uznała, iż
uniemożliwienie – wskutek problemów technicznych związanych z platformą udostępnioną przez
Zamawiającego – złożenia zainteresowanemu wykonawcy oferty, która mogła potencjalnie
zostać wybrana jako najkorzystniejsza, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego i powinno zostać unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 07.06.2021 r. ww. postępowaniu Zamawiający został poinformowany, że występują
problemy techniczne z funkcjonowaniem platformy OPEN NEXUS, zwanej dalej platformą co
uniemożliwia złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia
07.06.2021 r. godz. 10.00.
Pismem skierowanym do Zamawiającego, zespół Centrum Wsparcia Klienta platformy
poinformował, że w dniu 07.06.2021 r. system platformazakupowa.pl uległ awarii i był
niedostępny od godziny około 09:08 do godziny 11:20. Przyczyną awarii było zbyt duże
obciążenie serwera produkcyjnego, co skutkowało bardzo wolnym działaniem platformy lub
całkowitym brakiem możliwości połączenia się z serwerem. Tak duże obciążenie, które
skutkowało nieprawidłowym działaniem platformy zakupowej mogło uniemożliwić złożenie oferty
w postepowaniach, których termin upływał podczas wystąpienia awarii. Również w piśmie z dnia
09.06.2021 r., dostawca platformy zakupowej potwierdził fakt wystąpienia awarii, w tym
niemożliwość uzyskania logów systemowych, dzięki którym Zamawiający mógłby ustalić którzy i
w jakich godzinach Wykonawcy próbowali zalogować się / złożyć oferty na platformę.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą obowiązkiem
Zamawiającego jest zapewnienie możliwości złożenia oferty wszystkim zainteresowanym
wykonawcom, odnosi się to również do zapewnienia odpowiednich narzędzi i rozwiązań
technicznych w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł w postępowaniu złożyć ofertę w
każdym czasie przewidzianym w SWZ na jej złożenie, Komisja Przetargowa uznała, iż
uniemożliwienie – wskutek problemów technicznych związanych z platformą udostępnioną przez
Zamawiającego – złożenia zainteresowanemu wykonawcy oferty, która mogła potencjalnie
zostać wybrana jako najkorzystniejsza, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego i powinno zostać unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 07.06.2021 r. ww. postępowaniu Zamawiający został poinformowany, że występują
problemy techniczne z funkcjonowaniem platformy OPEN NEXUS, zwanej dalej platformą co
uniemożliwia złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia
07.06.2021 r. godz. 10.00.
Pismem skierowanym do Zamawiającego, zespół Centrum Wsparcia Klienta platformy
poinformował, że w dniu 07.06.2021 r. system platformazakupowa.pl uległ awarii i był
niedostępny od godziny około 09:08 do godziny 11:20. Przyczyną awarii było zbyt duże
obciążenie serwera produkcyjnego, co skutkowało bardzo wolnym działaniem platformy lub
całkowitym brakiem możliwości połączenia się z serwerem. Tak duże obciążenie, które
skutkowało nieprawidłowym działaniem platformy zakupowej mogło uniemożliwić złożenie oferty
w postepowaniach, których termin upływał podczas wystąpienia awarii. Również w piśmie z dnia
09.06.2021 r., dostawca platformy zakupowej potwierdził fakt wystąpienia awarii, w tym
niemożliwość uzyskania logów systemowych, dzięki którym Zamawiający mógłby ustalić którzy i
w jakich godzinach Wykonawcy próbowali zalogować się / złożyć oferty na platformę.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą obowiązkiem
Zamawiającego jest zapewnienie możliwości złożenia oferty wszystkim zainteresowanym
wykonawcom, odnosi się to również do zapewnienia odpowiednich narzędzi i rozwiązań
technicznych w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł w postępowaniu złożyć ofertę w
każdym czasie przewidzianym w SWZ na jej złożenie, Komisja Przetargowa uznała, iż
uniemożliwienie – wskutek problemów technicznych związanych z platformą udostępnioną przez
Zamawiającego – złożenia zainteresowanemu wykonawcy oferty, która mogła potencjalnie
zostać wybrana jako najkorzystniejsza, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego i powinno zostać unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 07.06.2021 r. ww. postępowaniu Zamawiający został poinformowany, że występują
problemy techniczne z funkcjonowaniem platformy OPEN NEXUS, zwanej dalej platformą co
uniemożliwia złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia
07.06.2021 r. godz. 10.00.
Pismem skierowanym do Zamawiającego, zespół Centrum Wsparcia Klienta platformy
poinformował, że w dniu 07.06.2021 r. system platformazakupowa.pl uległ awarii i był
niedostępny od godziny około 09:08 do godziny 11:20. Przyczyną awarii było zbyt duże
obciążenie serwera produkcyjnego, co skutkowało bardzo wolnym działaniem platformy lub
całkowitym brakiem możliwości połączenia się z serwerem. Tak duże obciążenie, które
skutkowało nieprawidłowym działaniem platformy zakupowej mogło uniemożliwić złożenie oferty
w postepowaniach, których termin upływał podczas wystąpienia awarii. Również w piśmie z dnia
09.06.2021 r., dostawca platformy zakupowej potwierdził fakt wystąpienia awarii, w tym
niemożliwość uzyskania logów systemowych, dzięki którym Zamawiający mógłby ustalić którzy i
w jakich godzinach Wykonawcy próbowali zalogować się / złożyć oferty na platformę.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą obowiązkiem
Zamawiającego jest zapewnienie możliwości złożenia oferty wszystkim zainteresowanym
wykonawcom, odnosi się to również do zapewnienia odpowiednich narzędzi i rozwiązań
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technicznych w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł w postępowaniu złożyć ofertę w
każdym czasie przewidzianym w SWZ na jej złożenie, Komisja Przetargowa uznała, iż
uniemożliwienie – wskutek problemów technicznych związanych z platformą udostępnioną przez
Zamawiającego – złożenia zainteresowanemu wykonawcy oferty, która mogła potencjalnie
zostać wybrana jako najkorzystniejsza, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego i powinno zostać unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 07.06.2021 r. ww. postępowaniu Zamawiający został poinformowany, że występują
problemy techniczne z funkcjonowaniem platformy OPEN NEXUS, zwanej dalej platformą co
uniemożliwia złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia
07.06.2021 r. godz. 10.00.
Pismem skierowanym do Zamawiającego, zespół Centrum Wsparcia Klienta platformy
poinformował, że w dniu 07.06.2021 r. system platformazakupowa.pl uległ awarii i był
niedostępny od godziny około 09:08 do godziny 11:20. Przyczyną awarii było zbyt duże
obciążenie serwera produkcyjnego, co skutkowało bardzo wolnym działaniem platformy lub
całkowitym brakiem możliwości połączenia się z serwerem. Tak duże obciążenie, które
skutkowało nieprawidłowym działaniem platformy zakupowej mogło uniemożliwić złożenie oferty
w postepowaniach, których termin upływał podczas wystąpienia awarii. Również w piśmie z dnia
09.06.2021 r., dostawca platformy zakupowej potwierdził fakt wystąpienia awarii, w tym
niemożliwość uzyskania logów systemowych, dzięki którym Zamawiający mógłby ustalić którzy i
w jakich godzinach Wykonawcy próbowali zalogować się / złożyć oferty na platformę.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą obowiązkiem
Zamawiającego jest zapewnienie możliwości złożenia oferty wszystkim zainteresowanym
wykonawcom, odnosi się to również do zapewnienia odpowiednich narzędzi i rozwiązań
technicznych w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł w postępowaniu złożyć ofertę w
każdym czasie przewidzianym w SWZ na jej złożenie, Komisja Przetargowa uznała, iż
uniemożliwienie – wskutek problemów technicznych związanych z platformą udostępnioną przez
Zamawiającego – złożenia zainteresowanemu wykonawcy oferty, która mogła potencjalnie
zostać wybrana jako najkorzystniejsza, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego i powinno zostać unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy.
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