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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101241-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2020/S 043-101241

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jana Kochanowskiego 2a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 60-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna MIłoszewska
E-mail: grazyna.miloszewska@po.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 618412745
Faks:  +48 618412744
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl;www.platformazakupowa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl;https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa części samochodowych
Numer referencyjny: ZZP.2380.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34300000

mailto:grazyna.miloszewska@po.policja.gov.pl
www.wielkopolska.policja.gov.pl;www.platformazakupowa.pl
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl;https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy samochodowych części do pojazdów służbowych użytkowanych przez
jednostki policji woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:
1) dostawy części do pojazdów marki Kia Cee'd,
2) dostawy części do pojazdów marki Volkswagen T-6,
3) dostawy części do pojazdów marki Opel Astra,
4) dostawy części do pojazdów marki Skoda Yeti,
5) dostawy części do pojazdów marki Fiat Ducato.
2. Zamawiający do części zamiennych zalicza:
1) części o jakości oznaczonej (O),
2) części o jakości oznaczonej (Q),
3) części o jakości oznaczonej (P)
4) Zamawiający uzna również wszystkie części zawarte w powyższych kategoriach, np. QJ, QC, QT, PJ, PC,
PT,
5) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę części o innym symbolu jak wskazane powyżej
pod rygorem odrzucenia oferty.
Szczegółowy opis znajduje się w pkt II SIWZ.

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:
Dostawa części do pojazdów marki Kia Cee'd
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, Kalisz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części do pojazdów marki Kia Cee'd.
Zamawiający do części zamiennych zalicza:
1) części o jakości oznaczonej (O) – części stosowane na tzw. „pierwszy montaż”, oryginalne, znakowane logo
producenta;
2) części o jakości oznaczonej (Q) – części produkowane przez te same firmy, które są stosowane na tzw.
„pierwszy montaż”, o tej samej jakości, w opakowaniach nieznakowanych logo producenta (tzw. części OEM);
3) części o jakości oznaczonej (P) – zamienniki o porównywalnej jakości do Q i O, produkowane przez
niezależnych producentów, znakowane logo producenta niezależnego;
4) Zamawiający uzna również wszystkie części zawarte w powyższych kategoriach, np. QJ, QC, QT, PJ, PC,
PT;
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5) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę części o innym symbolu jak wskazane powyżej
pod rygorem odrzucenia oferty.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN).
Wadium dla tej części wynosi 13 000,00 PLN na zasadach określonych w pkt VIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów marki Volkswagen T-6
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, Kalisz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części do pojazdów marki marki Volkswagen T-6.
Zamawiający do części zamiennych zalicza:
1) części o jakości oznaczonej (O) – części stosowane na tzw. „pierwszy montaż”, oryginalne, znakowane logo
producenta;
2) części o jakości oznaczonej (Q) – części produkowane przez te same firmy, które są stosowane na tzw.
„pierwszy montaż”, o tej samej jakości, w opakowaniach nieznakowanych logo producenta (tzw. części OEM);
3) części o jakości oznaczonej (P) – zamienniki o porównywalnej jakości do Q i O, produkowane przez
niezależnych producentów, znakowane logo producenta niezależnego;
4) Zamawiający uzna również wszystkie części zawarte w powyższych kategoriach, np. QJ, QC, QT, PJ, PC,
PT;
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5) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę części o innym symbolu jak wskazane powyżej
pod rygorem odrzucenia oferty.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN).
Wadium dla tej części wynosi 1 900,00 PLN na zasadach określonych w pkt VIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów marki Opel Astra
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, Kalisz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części do pojazdów marki Opel Astra.
Zamawiający do części zamiennych zalicza:
1) części o jakości oznaczonej (O) – części stosowane na tzw. „pierwszy montaż”, oryginalne, znakowane logo
producenta;
2) części o jakości oznaczonej (Q) – części produkowane przez te same firmy, które są stosowane na tzw.
„pierwszy montaż”, o tej samej jakości, w opakowaniach nieznakowanych logo producenta (tzw. części OEM);
3) części o jakości oznaczonej (P) – zamienniki o porównywalnej jakości do Q i O, produkowane przez
niezależnych producentów, znakowane logo producenta niezależnego;
4) Zamawiający uzna również wszystkie części zawarte w powyższych kategoriach, np. QJ, QC, QT, PJ, PC,
PT;
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5) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę części o innym symbolu jak wskazane powyżej
pod rygorem odrzucenia oferty.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN).
Wadium dla tej części wynosi 2 700,00 PLN na zasadach określonych w pkt VIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów marki Skoda Yeti
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, Kalisz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części do pojazdów marki Skoda Yeti.
Zamawiający do części zamiennych zalicza:
1) części o jakości oznaczonej (O) – części stosowane na tzw. „pierwszy montaż”, oryginalne, znakowane logo
producenta;
2) części o jakości oznaczonej (Q) – części produkowane przez te same firmy, które są stosowane na tzw.
„pierwszy montaż”, o tej samej jakości, w opakowaniach nieznakowanych logo producenta (tzw. części OEM);
3) części o jakości oznaczonej (P) – zamienniki o porównywalnej jakości do Q i O, produkowane przez
niezależnych producentów, znakowane logo producenta niezależnego;
4) Zamawiający uzna również wszystkie części zawarte w powyższych kategoriach, np. QJ, QC, QT, PJ, PC,
PT;
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5) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę części o innym symbolu jak wskazane powyżej
pod rygorem odrzucenia oferty.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN).
Wadium dla tej części wynosi 1 200,00 PLN na zasadach określonych w pkt VIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów marki Fiat Ducato
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, Kalisz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części do pojazdów marki Fiat Ducato.
Zamawiający do części zamiennych zalicza:
1) części o jakości oznaczonej (O) – części stosowane na tzw. „pierwszy montaż”, oryginalne, znakowane logo
producenta;
2) części o jakości oznaczonej (Q) – części produkowane przez te same firmy, które są stosowane na tzw.
„pierwszy montaż”, o tej samej jakości, w opakowaniach nieznakowanych logo producenta (tzw. części OEM);
3) części o jakości oznaczonej (P) – zamienniki o porównywalnej jakości do Q i O, produkowane przez
niezależnych producentów, znakowane logo producenta niezależnego;
4) Zamawiający uzna również wszystkie części zawarte w powyższych kategoriach, np. QJ, QC, QT, PJ, PC,
PT;



Dz.U./S S43
02/03/2020
101241-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 11

02/03/2020 S43
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 11

5) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę części o innym symbolu jak wskazane powyżej
pod rygorem odrzucenia oferty.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN).
Wadium dla tej części wynosi 4 900,00 PLN na zasadach określonych w pkt VIII SIWZ.

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa
została wykonana lub jest wykonywana należycie oraz załączeniem dowodów określających czy dostawa ta
została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje,
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów.
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W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże
wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
— dot. części nr 1 – min. 1 dostawę części do pojazdów marki Kia Cee'd, o wartości nie mniejszej niż 150
000,00 PLN (brutto) dla tej dostawy oraz załączy dowody określające czy dostawa została wykonana lub jest
wykonywane należycie,
— dot. części nr 2 – min. 1 dostawę części do pojazdów marki Volkswagen T-6, o wartości nie mniejszej niż 15
000,00 PLN (brutto) dla tej dostawy oraz załączy dowody określające czy dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie,
— dot. części nr 3 – min. 1 dostawę części do pojazdów marki Opel Astra, o wartości nie mniejszej niż 30
000,00 PLN (brutto) dla tej dostawy oraz załączy dowody określające czy dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie,
— dot. części nr 4 – min. 1 dostawę części do pojazdów marki Skoda Yeti, o wartości nie mniejszej niż 15
000,00 PLN (brutto) dla tej dostawy oraz załączy dowody określające czy dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie,
— dot. części nr 5 – min. 1 dostawę części do pojazdów marki Fiat Ducato, o wartości nie mniejszej niż 40
000,00 PLN (brutto) dla tej dostawy oraz załączy dowody określające czy te dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy do części nr 1–5 określone zostały w projekcie stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert przesłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbędzie się za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl// w dniu 3.4.2020 roku, o godz. 11:15.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej, Wykonawcy i ich przedstawiciele.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy każdego Wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w
art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć dokumenty określone w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt V, VI, VII SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej zlokalizowanej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/. Sposób złożenia oferty oraz innych dokumentów składnych wraz z
ofertą, a także ich forma zostały opisane w pkt IV i XI SIWZ.
4. Wykonawca składa formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową, pełnomocnictwo, ESPD, dokument
potwierdzający wadium.
5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, ul.
Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844, POLSKA;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu komendanta jest podinsp. Wojciech Sobczak – tel. 61/841
53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
postępowaniem nr ZZP.2380.3.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

https://platformazakupowa.pl//
https://platformazakupowa.pl/
mailto:iod.kwp@po.policja.gov.pl
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1),
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2),
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) firmą podprzetwarząjącą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. 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,
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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 za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
4. Odwołanie wnosi się:
4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób,
4.2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
4.3. w przypadku innych czynności niż wskazane w lit. a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
2. Skarga do sądu.
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
2.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2020
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