
Strona 1 z 4 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy opon i części zamiennych  
do samochodów 

 

TED Nr 2015/S 068-121847 z dnia 08.04.2015 r. 
 

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 
 

Dostawy 
 

Dyrektywa 2004/18/WE 
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w 
Warszawie ul. Poznańska 22 Punkt kontaktowy: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, Kierownik Działu Zamówień Publicznych, pok. 121, 
ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa Osoba do kontaktów: Agnieszka Sztorc 00-685 Warszawa 
POLSKA Tel.: +48 225251293 E-mail: agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl Faks: +48 225251279 
Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.meditrans.waw.pl 
 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego 
 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie 
 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 
 
Sekcja II: Przedmiot zamówienia 
 

II.1)Opis 
 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu 
Dostawy opon i części zamiennych do samochodów. 
 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy 
lub świadczenia usług 
Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
„Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa. 
 

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
 

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Przedmiotem zamówienia są dostawy opon i części zamiennych do samochodów, szczegółowo 
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: 
Zadanie 1. Opony 
Zadanie 2. Dodatkowe wyposażenie ambulansów 
Zadanie 3. Części zamienne do ogrzewania postojowego 
Zadanie 4. Części do sygnałów uprzywilejowanych marki Federal 
Zadanie 5. Części do sygnałów uprzywilejowanych marki Elektra 
Zadanie 6. Części do sygnałów uprzywilejowanych marki Gamet 
Zadanie 7. Silnik do samochodu marki Mercedes Sprinter 313 CDI 
Zadanie 8. Silnik do samochodu marki Mercedes Sprinter 316 CDI 
Zadanie 9. Silnik do samochodu marki Mercedes Sprinter 319 CDI 
Zadanie 10. Silnik do samochodu marki Renault Trafic 115 CDI 
 

2. Oryginalne części zamienne (O, Q) – części produkowane przez producenta pojazdów danej marki, 
a także części o tej samej jakości, co elementy zastosowane w montażu pojazdu silnikowego oraz 
które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, dostarczonymi przez 
producenta tych pojazdów w odniesieniu do produkcji elementów lub części zapasowych danego 
pojazdu silnikowego. Obejmuje to części zamienne, które są produkowane na tej samej linii 
produkcyjnej, co elementy zastosowane przy montażu pojazdu. Ponadto, przyjmuje się, że części 
zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane 
zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych 
pojazdów i są one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów. 
Części zamienne o porównywalnej jakości (PC, PT, PJ) – części zamienne, których producent 
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zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu 
danych pojazdów samochodowych. 
Inne części zamienne (P, Z, ZJ) – wszystkie pozostałe części, tj. części zamienne, którym nie 
przysługuje ani status „części oryginalnych”, ani status „części o porównywalnej jakości”. 
 

3. Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia 
spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane. 
 

4. Wykonawca gwarantuje wymianę części zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta 
pojazdu w procesie produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie. 
 

5. Wykonawca zapewnia, że części zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, opakowane, pokryte 
środkiem konserwującym. 
 

6. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części. 
 

7. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. 
 

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34300000, 34351100, 34311000 
 

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
 

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 
 

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 
Wartość: 500 865,68 PLN Bez VAT 
 
Sekcja IV: Procedura 
 

IV.1)Rodzaj procedury 
 

IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta 
 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
 

IV.2.1)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie 
 

IV.3)Informacje administracyjne 
 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 
WSPRiTS/ZP/7/15 
 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 29-048549 z dnia 11.2.2015 
 
Sekcja V: Udzielenie zamówienia 
 

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Opony 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23.3.2015 
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 
Moto-Armia Sp. z o.o. ul. Kilińszczaków 40B 78-600 Wałcz POLSKA 
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 250 000 PLN Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 121 425,68 PLN Bez VAT 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
 
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Dodatkowe wyposażenie ambulansów 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23.3.2015 
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 
Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Marek Świontek ul. Niska 17 05-090 Raszyn POLSKA 
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 250 000 PLN Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 232 540 PLN Bez VAT 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
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Zamówienie nr: 3 Część nr: 4 - Nazwa: Części do sygnałów uprzywilejowanych marki Federal 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23.3.2015 
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 
Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Marek Świontek ul. Niska 17 05-090 Raszyn POLSKA 
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 50 000 PLN Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 49 300 PLN Bez VAT 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
 
Zamówienie nr: 4 Część nr: 5 - Nazwa: Części do sygnałów uprzywilejowanych marki Elektra 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23.3.2015 
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 
Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Marek Świontek ul. Niska 17 05-090 Raszyn POLSKA 
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 50 000 PLN Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 48 350 PLN Bez VAT 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
 
Zamówienie nr: 5 Część nr: 6 - Nazwa: Części do sygnałów uprzywilejowanych marki Gamet 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23.3.2015 
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 
Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Marek Świontek ul. Niska 17 05-090 Raszyn POLSKA 
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 50 000 PLN Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 49 250 PLN Bez VAT 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
 

VI.2)Informacje dodatkowe: 
 

VI.3)Procedury odwoławcze 
 

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA 
 

VI.3.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp. 
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje 
odwołanie. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 
ustawy Pzp jednocześnie przesyłając kopię odwołania do Zamawiającego w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na jego wniesienie. 
4. Odwołanie powinno: 
— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
— zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
— określać żądanie Odwołującego, 
— zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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5. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 3.4.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dn. 08.04.2015 r.                                                                        Dyrektor 
 


