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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10887-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Samochody osobowe
2018/S 007-010887

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

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

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Głowny Inspektorat Farmaceutyczny
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
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Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Główny Urząd Statystyczny
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Ministerstwo Finansów
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl
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I.1) Nazwa i adresy
Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Urząd Transportu Kolejowego
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Olsztyn
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Wyższy Urząd Górniczy
Katowice
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Ministerstwo Środowiska
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kuś
Tel.:  +48 226946602
E-mail: paulina.kus@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.zamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zamowienia.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Centralna instytucja zamawiająca

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej

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

II.1.1) Nazwa:
Długoterminowy najem samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej
Numer referencyjny: 2018/6

II.1.2) Główny kod CPV
34110000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów
osobowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej w okresie od 36 do 60 miesięcy od daty dostawy
samochodu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 484 333.00 EUR

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa samochodów do różnych lokalizacji na terenie Polski, użytkowanie samochodów głównie na terenie
Polski, sporadycznie na terenie EU oraz poza granicami EU.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów
osobowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej w okresie od 36 do 60 miesięcy od daty dostawy
samochodu.

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
Wartość bez VAT: 1 484 333.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W związku z tym, że jest to ogłoszenie wstępne to powyższe informacje mogą ulec zmianie na etapie
ogłoszenia o zamówieniu.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/02/2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 wyznacza szczegółowego warunku 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.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy stanowią część Dokumentacji zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
12/02/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacje zawarte w pkt I.1.,II.2.5., II.1.2., III.1.3. mogą ulec zmianie na etapie ogłoszenia o zamówieniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

http://uzp.gov.pl/kio
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI
ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2018
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