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Ogłoszenie nr 510219337-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w
Warszawie: Dostawa olejów silnikowych, tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii
warsztatowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592400-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540189927-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w
Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29467400000000, ul. ul. Poznańska 22, 00-685
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 251 243, e-mail
agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl, faks 225 251 279.
Adres strony internetowej (url): www.meditrans.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa olejów silnikowych, tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii warsztatowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSPRiTS/ZP/33/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych,
preparatów do myjni automatycznej, tarcz i klocków hamulcowych oraz chemii warsztatowej
szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem
zamówienia: Zadanie 1. Olej do pojazdów marki Mercedes Zadanie 2. Chemia warsztatowa
Zadanie 3. Preparaty do myjni automatycznej Zadanie 4. Sorbent Zadanie 5. Tarcze i klocki
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hamulcowe do pojazdów marki Renault Dla zadań nr 1-4: 1. Termin ważności oferowanego
przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 2.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest https://bzp.uzp.gov.pl
/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1f15b2... 4 z 22 2019-09-03, 11:49 fabrycznie nowy,
wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy
realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie. 4. Zamawiający
dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub
lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Dla zadania nr 5: 1. 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 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”. Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące
przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi
Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca gwarantuje
wymianę części zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w procesie
produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie. Wykonawca zapewnia, że części
zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, opakowane, pokryte środkiem konserwującym. Za datę
rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części. 2. Wykonawca
gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia spełniają
parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie
normy zharmonizowane. 3. Wykonawca gwarantuje wymianę części zamiennej w przypadku
zastosowania przez producenta pojazdu w procesie produkcji innego typu części niż
przedstawione w ofercie. 4. Wykonawca zapewnia, że części zamienne są fabrycznie nowe i
sprawne, opakowane, pokryte środkiem konserwującym. 5. Za datę rozpoczęcia biegu terminu
gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09211100-2
Dodatkowe kody CPV: 39800000-0, 34322000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Olej do pojazdów marki Mercedes

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25472.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: EWT Automotive Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poznańska 343, Ołtarzew
Kod pocztowy: 05-850
Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31331.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31331.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117569.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Chemia warsztatowa
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8980.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ARMAPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chwaszczyńska 190 B
Kod pocztowy: 81-571
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11045.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11045.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16087.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Preparaty do myjni automatycznej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych gdyż na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Sorbent
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych gdyż na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Tarcze i klocki hamulcowe do pojazdów marki
Renault

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31153.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: INTER CARS S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powsińska 64
Kod pocztowy: 02-903
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38319.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38319.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44530.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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