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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kowalczyk
Tel.: +48 223720253
E-mail: slawomir.kowalczyk@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wody.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wody.gov.pl
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
Środowisko

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

Nazwa:
Dostawa w 2018 r. - 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV, z napędem 4x4 klasy
niższej średniej lub średniej wg klasyfikacji SAMAR.
Numer referencyjny: KZGW/21/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34110000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa w 2018 r. - 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV, z napędem 4x4 klasy
niższej średniej lub średniej wg klasyfikacji SAMAR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
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II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 008 130.08 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa będzie realizowana do 11 miast woj. w Polsce, w których znajdują się siedziby Regionalnych
Zarządów Zamawiającego. Struktura organizacyjna Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa w 2018 r. - 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV, z napędem 4x4, klasy
niższej średniej wg klasyfikacji SAMAR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje możliwość zakupu dodatkowo 100 szt.
samochodów pod warunkiem, że dostawa zostanie zrealizowana w 2018 r.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja mechaniczna / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 008 130.08 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2018
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 tys. zł.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa o współpracy Wykonawców musi obejmować cały okres realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest – niezwłocznie po wyborze oferty, bez odrębnego wezwania – przedłożyć
Zamawiającemu Opis oferowanych samochodów, który stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy. Opis
oferowanych samochodów musi zawierać co najmniej informacje wskazane w treści Opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Brak dopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w pkt. 17.2 siwz lub podanie w treści Opisu
oferowanych samochodów informacji niezgodnych z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia, równoznaczne
będzie z uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ..

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest nowo powstałą (01.01.2018), państwową osobą prawną.
Jednym z istotnych zadań PGW WP, określonych przez ustawę Prawo wodne, jest utrzymanie i eksploatacja
urządzeń wodnych, co wymaga stałego nadzoru, a z racji z rozległości nadzorowanych terenów, do realizacji
zadań ustawowych konieczne jest dysponowanie samochodami. Jak wynika z raportu dotyczącego stanu floty
Wód Polskich, ponad 2/3 aut ma już ponad 10 lat, a połowa floty nie spełnia standardów dotyczących emisji
spalin, które weszły w życie 13 lat temu, a także nie posiada wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, które od
wielu lat uznawane jest za powszechne. Co więcej, ¼ aut przejechała ponad 200 tys. kilometrów.

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

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
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

4/5

Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2019
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, Wydział Zamówień Publicznych, p. 638, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Kowalczyk tel. 22 37-20-253. Otwarcie ofert
jest jawne. W trakcie otwarcia ofert przedstawiciele zamawiającego działają zgodnie z dyspozycją artykułu 86
Pzp.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
cd. uzasadnienia skrócenia terminu. ....
Absolutnie niezbędne jest zatem natychmiastowe odnowienie floty samochodowej, które jednakże wymaga
dużych nakładów finansowych. Do października 2018 r., od chwili powstania, Wody Polskie nie dysponowały
środkami na odnowienie floty. Dopiero w październiku 2018 r. zostały przekazane środki, które muszą być
wydane do końca tego roku. Biorąc pod uwagę, że postępowanie będzie prowadzone w reżimie „unijnym” i
bliski koniec roku, jedynie skrócenie terminu składania ofert pozwoli zarówno zaspokoić pilną konieczność
odnowienia floty, ponieważ wydatek dokonany w 2019 r. pozbawi Wody Polskie środków i przesunie w bliżej
nieokreśloną przyszłość możliwość zakupu nowych samochodów.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SIWZ są:
— Odwołanie,
— Skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a-198 g ustawy Pzp.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2018

