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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:670470-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
2021/S 252-670470

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 967-13-54-089
Adres pocztowy: ul. Gdańska 147
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-915
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena LIBERA
E-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261411362
Faks:  +48 261411313
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.11wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.11wog.wp.mil.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/11wog
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
Inny rodzaj: Wojskowa Jednostka Budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi w zakresie napraw, obsług okresowych i konserwacji pojazdów: samochodów osobowych, dostawczych, 
ciężarowo-osobowych, ciężarowych i przyczep oraz autobusów w latach 2022 - 2023
Numer referencyjny: 29/ZP/U/ CZOŁG-SAM /2021

II.1.2) Główny kod CPV
50112000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie napraw i obsług 
okresowych pojazdów w latach 2022-2023, których zakres przedmiotowy oraz ilościowy został określony 
w zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (cz. I - IV) oraz zgodnie z zapisami w projekcie umowy - 
zał.nr 3 do SWZ .Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części:. I .Usługi 
w zakresie napraw i konserwacji samochodów osobowych; .II. Usługi w zakresie napraw i konserwacji 
samochodów dostawczych; III. Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów ciężarowo;-osobowych, 
ciężarowych i przyczep. Główny przedmiot zamówienia CPV – 50112000-3; Dodatkowe przedmioty zamówienia 
CPV – 50112100-4; 50112110-7; IV. Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów Główny przedmiot 
zamówienia :CPV – 50113000-0; Dodatkowe przedmioty zam. CPV:50113100-1 , 50113200-2. 3. Lokalizacja 
serwisu Wykonawcy winna nie przekraczać odległości 20 km od siedziby Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów osobowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów
50112110 Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie napraw konserwacji samochodów osobowych 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla cz.I - załacznik nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość skorzystania ze wznowienia zamówienia, które będzie 
polegać na powtórzeniu zamówienia podstawowego. Wznowienie zamówienia jest uprawnieniem, a 
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie umowy może, ale nie musi nastąpić, w zależności od 
zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Realizacja 
prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 30% wartości zamówienia podstawowego

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:
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów dostawczych.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów
50112110 Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania usług dla części II został 
określony w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość skorzystania ze wznowienia zamówienia, które będzie 
polegać na powtórzeniu zamówienia podstawowego. Wznowienie zamówienia jest uprawnieniem, a 
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie umowy może, ale nie musi nastąpić, w zależności od 
zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Realizacja 
prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 30% wartości zamówienia podstawowego

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
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II.2.1) Nazwa:
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów ciężarowo -osobowych, ciężarowych i przyczep.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów
50112110 Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania usług dla części III został 
określony w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość skorzystania ze wznowienia zamówienia, które będzie 
polegać na powtórzeniu zamówienia podstawowego. Wznowienie zamówienia jest uprawnieniem, a 
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie umowy może, ale nie musi nastąpić, w zależności od 
zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Realizacja 
prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 30% wartości zamówienia podstawowego

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:
Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50113000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
50113100 Usługi w zakresie napraw autobusów
50113200 Usługi w zakresie konserwacji autobusów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
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II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania usług dla części IV został 
określony w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość skorzystania ze wznowienia zamówienia, które będzie 
polegać na powtórzeniu zamówienia podstawowego. Wznowienie zamówienia jest uprawnieniem, a 
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie umowy może, ale nie musi nastąpić, w zależności od 
zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Realizacja 
prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 30% wartości zamówienia podstawowego

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie zapisy dotyczące warunków realizacji znajdują się w załączniku nr 3 do umowy tj. projekt umowy

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

28/12/2021 S252
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7



Dz.U./S S252
28/12/2021
670470-2021-PL

6 / 7

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 09:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie nastąpi przez platformę zakupową: https://www.platformazakupowa.pl/pn/11wog

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacje w zakresie RODO znajdują się w SWZ. Administratorem danych osobowych uczestników 
postępowania przetargowego jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Miejscowość: WARSZAWA
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
3. Termin wniesienia odwołania określa art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy PZP.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2021
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