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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych
i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
2019/S 008-014572
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Miros
Tel.: +48 224371349
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Służba specjalna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalnośd: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkośd lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA
Numer referencyjny: 50/>PU/2018/EMi
II.1.2)Główny kod CPV
50110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych CBA z podziałem na zadania.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartośd zamówienia (bez VAT)
Wartośd bez VAT: 927 840.58 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Warszawa
Częśd nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA.
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,
4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2
Cena - Waga: 43
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
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA - Bygdoszcz
Częśd nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,
4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2
Cena - Waga: 43
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

Umowa obowiązuje przez okres 36 m-cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 01.01.2019 r.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA - Katowice
Częśd nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Katowice
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,

3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,
4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2
Cena - Waga: 43
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

Umowa obowiązuje przez okres 36 m-cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 01.01.2019 r.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Kraków
Częśd nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Krakowa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,
4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2
Cena - Waga: 43
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

Umowa obowiązuje przez okres 36 m-cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 01.01.2019 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA - Lublin
Częśd nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Lublina
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA.
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,
4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2
Cena - Waga: 43
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

Umowa obowiązuje przez okres 36 m-cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 1.1.2019 r.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Łódź
Częśd nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Łodzi
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,

4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2
Cena - Waga: 43
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

Umowa obowiązuje przez okres 36 m-cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 1.1.2019 r.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA - Rzeszów
Częśd nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Rzeszowa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA.
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,
4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2
Cena - Waga: 43
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

Umowa obowiązuje przez okres 36 m-cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 01.01.2019 r.
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Wrocław
Częśd nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W granicach administracyjnych miasta Wrocławia
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych
będących w dyspozycji CBA.
2. Zakres obsługi serwisowej pojazdów obejmuje:
1) okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z książką przeglądów serwisowych,
2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3) pozostałe naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów,
4) holowanie pojazdów do 3,5 tony na terytorium Polski w miejsce wskazane przez
Zamawiającego,
5) naprawy ogumienia,
6) sezonowa wymiana ogumienia (letnie/zimowe) wraz z wyważaniem kół, z wydzielonym
stanowiskiem do tej usługi,
7) przechowywanie sezonowego ogumienia (letnie/zimowe) w przystosowanym
pomieszczeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokośd rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami
części oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 2

Cena - Waga: 43
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

Umowa obowiązuje przez okres 36 m-cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 1.1.2019 r.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
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 zamówieo rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówieo rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-392726
IV.2.8)Informacje o zakooczeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakooczeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego
ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Częśd nr: 1
Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Warszawa
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych paostw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z paostw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Autopatrs Sp. z o.o.
ul. Jagiellooska 92
Warszawa
00-992
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia/części: 329 268.00 PLN
Całkowita koocowa wartośd umowy/części: 329 268.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Częśd nr: 2
Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Bygdoszcz
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na częśd 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
Częśd nr: 3
Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Katowice
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych paostw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z paostw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
AGF Arkadiusz Wróbel
ul. Ks.Norberta Booczyka 11
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia/części: 145 853.66 PLN
Całkowita koocowa wartośd umowy/części: 145 853.66 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4
Częśd nr: 4
Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Kraków
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych paostw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z paostw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mechanika Pojazdowa Andrzej Kurpan
Aleksandrowice 92
Morawica
32-084
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia/części: 81 951.22 PLN
Całkowita koocowa wartośd umowy/części: 81 951.22 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5
Częśd nr: 5
Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Lublin
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych paostw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z paostw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
R7Serwis SA
ul. Juliusza Lea 122A
Kraków
30-133
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia/części: 80 487.80 PLN
Całkowita koocowa wartośd umowy/części: 80 487.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Częśd nr: 6
Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Łódź
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/01/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych paostw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z paostw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ACS Premium Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 199/205
Łódź
93-120
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia/części: 82 926.83 PLN
Całkowita koocowa wartośd umowy/części: 82 926.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Częśd nr: 7
Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Rzeszów
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych paostw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z paostw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
R7Serwis SA
ul. Juliusza Lea 122A
Kraków
30-133
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia/części: 82 926.83 PLN
Całkowita koocowa wartośd umowy/części: 82 926.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8
Częśd nr: 8

Nazwa:

Serwis samochodów służbowych CBA – Wrocław
Zamówienie/zamówienie na częśd zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/01/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych paostw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z paostw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mot Cars Marzena Nowicka-Motyka
ul. Fabryczna 10
Wrocław
53-609
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia/części: 124 390.24 PLN
Całkowita koocowa wartośd umowy/części: 124 390.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołao
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołao:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za
zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskad informacje na temat składania odwołao
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2019

