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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
Krajowy numer identyfikacyjny: 14626847100000
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261847412
Faks:  +48 261847577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Wojskowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych do pojazdów.
Numer referencyjny: 01/2022/PN/CZOŁG. SAM.

II.1.2) Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ozgst.zampub@ron.mil.pl
https://ozgst.wp.mil.pl
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Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części 
zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: ciężarowych, osobowych, dostawczych, 
mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników z podziałem na
3 części:
Część I zamówienia - dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów,
Część II zamówienia - dostawa części do pojazdów ciężarowych, przyczep, ciągników,
Część III zamówienia - dostawa części do pojazdów autobusowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: 
Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z 
ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści SWZ, sporządzony na bazie 
przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 
2020 oraz 2021.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 292 682.29 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa 
ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym 
WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp.
Dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określają: załączniki nr:
od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia 
umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.4. do 
1.6. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) 
w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2020 oraz 2021. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat 
dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez Zamawiającego 
oddzielnie, według zasad opisanych
w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 
1.3. do SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Opust cenowy / Waga: 40
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość dostaw / Waga: 30
Cena - Waga: 20

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto):
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,
dla części II zamówienia: 390 000,00 zł,
dla części III zamówienia: 200 000,00 zł.
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY 
może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów ciężarowych, przyczep, ciągników.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa 
ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym 
WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa części do pojazdów osobowych, 
dostawczych, mikrobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 
1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. 
Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści 
SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie 
przedmiotu zamówienia z roku 2020 oraz 2021. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych 
ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie, 
według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w 
załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.3. do SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolnie wybraną 
część/części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Opust cenowy / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość dostaw / Waga: 30
Cena - Waga: 20
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto):
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,
dla części II zamówienia: 390 000,00 zł,
dla części III zamówienia: 200 000,00 zł.
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY 
może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów autobusowych.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa 
ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym 
WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa części do pojazdów osobowych, 
dostawczych, mikrobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 
1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. 
Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści 
SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie 
przedmiotu zamówienia z roku 2020 oraz 2021. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych 
ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie, 
według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w 
załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.3. do SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolnie wybraną 
część/części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Opust cenowy / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość dostaw / Waga: 30
Cena - Waga: 20

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto):
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,
dla części II zamówienia: 390 000,00 zł,
dla części III zamówienia: 200 000,00 zł.
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY 
może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 006-010859

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10859-2022:TEXT:PL:HTML


6 / 7

Oficjalna nazwa: INTER CARS Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-14-52-946
Adres pocztowy: Powsińska 64
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-903
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 813 008.12 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 000 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa części do pojazdów ciężarowych, przyczep, ciągników.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa części do pojazdów autobusowych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://ozgst.wp.mil.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2022

https://ozgst.wp.mil.pl

