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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374762-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Samochody osobowe
2017/S 183-374762

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Płaza
Tel.:  +48 225004472
E-mail: wzp.kg@strazgraniczna.pl 
Faks:  +48 225004707/82
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Dostawa pojazdów patrolpwtch.
Numer referencyjny: 30/BF/BTiZ/17

II.1.2) Główny kod CPV
34110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 52 sztuk, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż
w 2017 roku samochodów patrolowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych na niżej wymienione części: Cześć 1 – 42 sztuki jednakowych pojazdów
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patrolowych oznakowanych 5 miejscowych o nadwoziach rodzaju kombi lub wielozadaniowym, wyposażonych
w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym. Cześć 2 – 8 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych
nieoznakowanych 5 miejscowych o nadwoziach rodzaju kareta (sedan) lub hatchback, homologowanych
wg kat. M1 osobowy, wyposażonych w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym. Cześć 3 – 2 sztuki
jednakowych pojazdów patrolowych nieoznakowanych typu SUV/SAV z napędem 4X4 lub 4x2, 5 drzwiowych,
minimum 5 miejscowych, homologowanych wg kat. M1 osobowy, lub M1G osobowo-terenowy.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 299 803.25 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pojazdów patrolowych oznakowanych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000
34115200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Karpacki Oddział Straży Granicznej, ul. 1-go pułku Strzelców.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 42 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych oznakowanych 5 miejscowych (łącznie z kierowcą)
o nadwoziach rodzaju kombi (AC) lub wielozadaniowym (AF), wyposażonych m. in. w urządzenia
uprzywilejowania w ruchu drogowym.
Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd
bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych
kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w
zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po
podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).
Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo
homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.
Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji
pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
Pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) i będą wyposażone w urządzenia
sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym. Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pojazdu
uprzywilejowanego w ruchu drogowym (zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i
dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badania z wynikiem pozytywnym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla / Waga: 5
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Kryterium jakości - Nazwa: Emisja zanieczyszczeń / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 21 sztuk, a w ramach zamówienia objętego
prawem opcji do 21 sztuk pojazdów.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pojazdów patrolowych nieoznakowanych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000
34115200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 8 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych nieoznakowanych 5 miejscowych (łącznie z kierowcą)
o nadwoziach rodzaju kareta (sedan) (AA) lub hatchback (AB), homologowanych wg kat. M1 (osobowy),
wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym.
Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd
bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych
kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w
zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po
podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).
Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo
homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.
Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji
pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
Pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) i będą wyposażone w urządzenia
sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym. Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pojazdu
uprzywilejowanego w ruchu drogowym (zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i
dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badania z wynikiem pozytywnym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja zanieczyszczeń / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 4 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia
objętego prawem opcji do 4 sztuk pojazdów.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pojazdów patrolowych nieoznakowanych typu SUV/SAV
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000
34115200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 2 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych nieoznakowanych typu SUV/SAV z napędem 4X4 lub 4x2,
5 drzwiowych, minimum 5 miejscowych (łącznie z kierowcą), homologowanych wg kat. M1 – osobowy (klasy
SUV/SAV), lub M1G – osobowo-terenowy.
Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd
bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych
kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w
zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po
podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).
Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo
homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.
Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji
pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja zanieczyszczeń / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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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

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 096-188659

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 30/BF/BTiZ/17

Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa pojazdów patrolowych oznakowanych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 10
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Marvel Sp. z o.o.
ul. Żelazna 7
Łódź
90-332
Polska
Tel.:  +48 426743111

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188659-2017:TEXT:PL:HTML
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E-mail: marvel@marvel-hyundai.pl 
Faks:  +48 426745632
Kod NUTS: PL711
Adres internetowy:www.marvel.hyundai.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 427 804.88 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 166 758.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 30/BF/BTiZ/17

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa pojazdów patrolowych nieoznakowanych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Serwis Haller Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odyseusza 20
Gdańsk
80-299
Polska
Tel.:  +48 585525525
E-mail: serwishaller@serwishaller.pl 
Faks:  +48 585241900
Kod NUTS: PL633
Adres internetowy:www.serwishaller.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 570 406.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 688 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 30/BF/BTiZ/17

mailto:marvel@marvel-hyundai.pl
www.marvel.hyundai.pl
mailto:serwishaller@serwishaller.pl
www.serwishaller.pl
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Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa pojazdów patrolowych nieoznakowanych typu SUV/SAV

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TOP Motors Sp. z o.o.
Porosty-Kolonia nr 1F
Choroszcz
16-070
Polska
Tel.:  +48 6643909
E-mail: topmotors@topmorors.pl 
Faks:  +48 856536529
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 149 593.50 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 204 000.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza

mailto:topmotors@topmorors.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

