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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172811-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi holownicze
2019/S 073-172811

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

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

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
Poznań
68-844
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Bystrzycka
Tel.:  +48 618412788
E-mail: przetargi@po.policja.gov.pl 
Faks:  +48 618412744
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.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/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-
wszczeciu/1366,dok.html
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/kwp-poznan/aukcje

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów oraz składowania części zabezpieczonych do
celów procesowych
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II.1.2) Główny kod CPV
50118110

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów oraz składowania części zabezpieczonych do
celów procesowych wykonywanych na rzecz KMP w Poznaniu i KPP w Szamotułach

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 525 171.05 PLN

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:
Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów oraz składowania części zabezpieczonych do
celów procesowych KMP Poznań
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów oraz
składowania części zabezpieczonych do celów procesowych KMP Poznań

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: 1 504 299.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów oraz składowania części zabezpieczonych do
celów procesowych KPP Szamotuły
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szamotuły

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów oraz
składowania części zabezpieczonych do celów procesowych KPP Szamotuły

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: 20 872.05 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24

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

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

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:
Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 r.
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 58 ze zm).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1. minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
2. minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 ton;
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3. dźwigiem o udźwigu minimum 5 ton lub innym pojazdem o podobnym przeznaczeniu służącym między
innymi do podnoszenia, przeciągania, wciągania na skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi;

4. minimum 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni minimum 300 m2 dot. części nr 1 (KMP Poznań),

minimum 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni minimum 150 m2 dot. części nr 2 (KPP Szamotuły), który
powinien spełniać niżej wymienione warunki:
a) zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą
wskazujący, iż jest to parking;
b) całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking holowanych pojazdów, części oraz innych
przedmiotów;
c) wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane
pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów,

O powierzchni zadaszonej minimum 10 m2;
d) wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane
pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów
samochodowych
O DMC do 3,5 tony;
e) minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne
i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w okresie zimowym, w którym możliwe jest
prowadzenie czynności przez eksperta/rzeczoznawcę;
f) oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiający podniesienie i przemieszczenie całego pojazdu oraz
urządzenie umożliwiające osuszenie pojazdu;
g) teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać
całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer.
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże w ofercie więcej niż jeden parking, a suma

utwardzonej powierzchni będzie odpowiadała wymaganej powierzchni min. 300 m2 dla części nr 1 (KMP

Poznań) oraz min. 150 m2 dla części nr 2 (KPP Szamotuły) i każdy z nich będzie spełniał z osobna warunki, o
których mowa w pkt. a - g.
5. Przez powierzchnię utwardzoną należy rozumieć powierzchnię, na której został wysypany/ułożony materiał
utwardzający/stabilizujący, następnie zwałowany, przeciwdziałający powstawaniu kolein i dużych kałuży wody
opadowej. Za powierzchnię utwardzoną nie uważa się wewnętrznych dróg dojazdowych do np. biur, warsztatów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby
wykonujące czynności związane z holowaniem pojazdów i innych przedmiotów tj: załadunek i wyładunek
pojazdów i innych przedmiotów na/z lawety, zabezpieczenie podczas transportu, transport na parking,
uprzątnięcie miejsca zdarzenia po kolizji, wykonanie czynności pomocniczych związanych z holowaniem,
parkowaniem i przemieszczeniem pojazdów i przedmiotów na parkingu, w szczególności podczas oględzin.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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:
01/07/2019

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2019
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