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Warszawa: Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych w
okresie gwarancji pojazdów marki KIA CEED eksploatowanych w
Komendzie Stołecznej Policji
Numer ogłoszenia: 32829 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
6038608. 6037691, faks 22 6037642.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych w
okresie gwarancji pojazdów marki KIA CEED eksploatowanych w Komendzie Stołecznej Policji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie przeglądów
technicznych w okresie gwarancji pojazdów marki KIA CEED eksploatowanych w Komendzie Stołecznej Policji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer, ul. Białowieska 6, 04-624 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73782,17
Oferta z najniższą ceną: 73782,17 / Oferta z najwyższą ceną: 191688,12
Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych w okresie gwarancji
pojazdów marki KIA CEED eksploatowanych w Komendzie Stołecznej Policji. Przedmiotowe usługi są usługami
o ustalonych standardach jakościowych i technicznych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy. Powyższe usługi oszacowano na kwotę 130 000,00
PLN tj. 31 138,47 euro. W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów okresowych samochodów
osobowych marki KIA model CEED, będących w użytkowaniu Komendy Stołecznej Policji, nabytych na
podstawie umowy z dnia 13.06.2014 r. zawartej pomiędzy firmą AS Motors Classic sp. z o.o. (02-390)
Warszawa, ul. Grójecka 194, a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz biorąc pod uwagę treść § 4
niniejszej umowy, w tym ust. 8, który stanowi, że przeglądy serwisowe oraz naprawy w ramach gwarancji
realizowane będą w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, marki samochodów oraz ust. 9, który stanowi, że
przeglądy serwisowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi
wskazanych przez Wykonawcę w każdym województwie odrębnie i według wyboru Zamawiającego,
Zamawiający zobowiązany jest zaprosić do udziału w postępowaniu Autoryzowane Stacje Obsługi, które mogą
przeprowadzić przeglądy okresowe samochodów bez utraty lub ograniczenia gwarancji wskazanej w umowie.
W przypadku udzielenia zamówienia w zakresie przeprowadzenia przeglądów okresowych innemu podmiotowi
niż Autoryzowana Stacja Obsługi, ale będącemu stacją obsługi samochodów spełniającą kryteria jakościowe
określone dla Autoryzowanych Stacji Obsługi samochodów marki KIA CEED może dojść do utraty gwarancji
umownej lub gwarancji producenta. Mając na względzie podstawową zasadę udzielania zamówień publicznych
dotyczącą stosowania uczciwej konkurencji, Zamawiający, zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy, zaprasza do udziału
w postępowaniu przynajmniej 5 Wykonawców, którzy świadczą w ramach prowadzonej działalności dostawy
lub usługi będące przedmiotem zamówienia. Zaproszenie do składania ofert ww. Wykonawców nie narusza
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istoty trybu zapytania o cenę. W dalszym ciągu jedynym czynnikiem decydującym o wyborze oferty pozostaje
cena. Zasada konkurencyjności nie jest naruszona - zaproszenia zostaną wysłane do większej ilości
Wykonawców niż minimum określone w ww. art. 71 ust. 1 Ustawy.
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