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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504384-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe
2022/S 179-504384

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Mindziak
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia
Numer referencyjny: D/134/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia 
z podziałem na 3 części (zadania), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający przedstawi ilości, 
z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie 
dotrzymania przez Zamawiającego w/w terminu, realizacja dostawy w ramach zamówienia opcjonalnego 
wymagać będzie pisemnej zgody Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o 
realizację dostaw opcjonalnych.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 588 697.17 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000 Pojazdy silnikowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
2. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Warszawa, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia 
w ilości 1 szt.
2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający przedstawi ilości, 
z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie 
dotrzymania przez Zamawiającego w/w terminu, realizacja dostawy w ramach zamówienia opcjonalnego 
wymagać będzie pisemnej zgody Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o 
realizację dostaw opcjonalnych.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zostało wykonane w terminie 
wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), 
jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości opcjonalnych zostało wykonane nie później niż do dnia 
30.11.2022 r

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000 Pojazdy silnikowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
2. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Warszawa, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia 
w ilości 2 szt. (w tym: zamówienie gwarantowane 1 szt., zamówienie opcjonalne 1 szt.)
2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający przedstawi ilości, 
z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie 
dotrzymania przez Zamawiającego w/w terminu, realizacja dostawy w ramach zamówienia opcjonalnego 
wymagać będzie pisemnej zgody Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o 
realizację dostaw opcjonalnych.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zostało wykonane w terminie 
wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), 
jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości opcjonalnych zostało wykonane nie później niż do dnia 
30.11.2022 r

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia 
w ilości 2 szt. (w tym: zamówienie gwarantowane 1 szt., zamówienie opcjonalne 1 szt.)
2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający przedstawi ilości, 
z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie 
dotrzymania przez Zamawiającego w/w terminu, realizacja dostawy w ramach zamówienia opcjonalnego 
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wymagać będzie pisemnej zgody Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o 
realizację dostaw opcjonalnych.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zostało wykonane w terminie 
wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), 
jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości opcjonalnych zostało wykonane nie później niż do dnia 
30.11.2022 r

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000 Pojazdy silnikowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
2. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Warszawa, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia 
w ilości 2 szt. (w tym: zamówienie gwarantowane 1 szt., zamówienie opcjonalne 1 szt.)
2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający przedstawi ilości, 
z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie 
dotrzymania przez Zamawiającego w/w terminu, realizacja dostawy w ramach zamówienia opcjonalnego 
wymagać będzie pisemnej zgody Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o 
realizację dostaw opcjonalnych.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zostało wykonane w terminie 
wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), 
jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości opcjonalnych zostało wykonane nie później niż do dnia 
30.11.2022 r

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia 
w ilości 2 szt. (w tym: zamówienie gwarantowane 1 szt., zamówienie opcjonalne 1 szt.)
2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz 
pozostałej dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający przedstawi ilości, 
z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie 
dotrzymania przez Zamawiającego w/w terminu, realizacja dostawy w ramach zamówienia opcjonalnego 
wymagać będzie pisemnej zgody Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o 
realizację dostaw opcjonalnych.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zostało wykonane w terminie 
wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), 
jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości opcjonalnych zostało wykonane nie później niż do dnia 
30.11.2022 r

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 127-360767

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
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Auto Podlasie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Terespolska 14
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 153 455.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 184 874.83 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Auto Podlasie Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Terespolska 14
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 306 910.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 403 822.34 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia
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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: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 VII ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2022

16/09/2022 S179
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

