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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294201-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
2019/S 120-294201

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
Poznań
60-844
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna MIłoszewska
Tel.:  +48 618412745
E-mail: grazyna.miloszewska@po.policja.gov.pl 
Faks:  +48 618412744
Kod NUTS: PL41
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:
Usługi napraw bieżących i obsług technicznych pojazdów użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj.
wielkopolskiego
Numer referencyjny: ZZP-2380-40/2019

II.1.2) Główny kod CPV

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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50112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw bieżących
pojazdów użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 12 części:
1) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Gostyń,
2) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Kępno,
3) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Kościan,
4) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Śrem,
5) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Środa Wlkp.
6) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Złotów,
7) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Ostrzeszów,
8) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Gniezno,
9) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KMP Konin,
10) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KMP Kalisz,
11) usługi dla pojazdów użytkowanych przez KPP Ostrów Wlkp.
12) usługi pojazdów marki Fiat Ducato użytkowanych przez KWP/KMP Poznań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 839 477.66 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:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Gostyń
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gostyń, teren powiatu gostyńskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
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zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Kępno
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kępno, teren powiatu kępińskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
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1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Kościan
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kościan, teren powiatu kościańskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Śrem
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Śrem., teren powiatu śremskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Środa Wlkp.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Środa Wlkp, teren powiatu średzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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



Dz.U./S S120
25/06/2019
294201-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 20

25/06/2019 S120
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 20

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Złotów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Złotów, teren powiatu złotowskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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
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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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Ostrzeszów
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrzeszów, teren powiatu ostrzeszowskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KPP Gniezno
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gniezno, teren powiatu gnieźnieńskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
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1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów uzytkowanych przez KMP Konin
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Konin, teren powiatu konińskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
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zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi pojazdów uzytkowanych przez KMP Kalisz
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kalisz, teren powiatu kaliskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
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1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi pojazdów użytkowanych przez KPP Ostrów Wlkp.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrów Wlkp., teren powiatu ostrowskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
1.3. naprawy powypadkowej należy rozumieć diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy
pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub innego uszkodzenia niezwiązanego z ruchem
pojazdu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Usługi pojazdów marki Fiat Ducato użytkowanych przez KWP/KMP Poznań
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, teren powiatu poznańskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, co należy rozumieć jako diagnostykę (ocenę stanu technicznego) pojazdu, zgodnie z
zakresem przewidzianym przez producenta pojazdu przy określonym przebiegu/wieku pojazdu oraz wymianę
oleju silnikowego wraz z filtrem oleju, filtrem powietrza, filtrem kabiny oraz filtrem paliwa, mycie nadwozia
pojazdu i odkurzenie jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania
oraz stanu agregatu prądotwórczego, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony. Wszelkie czynności niezbędne
do przywrócenia sprawności pojazdu, wykraczające poza zakres obsługi technicznej oraz części zamienne
zakwalifikowane podczas diagnostyki pojazdu do wymiany lub naprawy, zostaną uwzględnione w kosztorysie
naprawy.
1.2. naprawy bieżącej należy rozumieć jako diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych
i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu, mycia nadwozia pojazdu i
odkurzenia jego wnętrza, a także sprawdzenia prawidłowości działania sygnalizacji uprzywilejowania;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres określa zał. nr 1 do SIWZ.

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. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej
części.
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), z
wyłączeniem walut obcych.
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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, którzynie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
2.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
Do części nr 1-11
Dysponuje minimum 1 osobą, wykwalifikowanym mechanikiem samochodowym, posiadającym dyplom
czeladniczy w tym zakresie oraz stażem pracy nie krótszym niż 5 lat w zawodzie mechanika w ujęciu
praktycznym (naprawa i obsługa pojazdów samochodowych) lub wykształceniem wyższym w tym zawodzie
(mechanik, inżynier).
Do części nr 12
Dysponuje minimum 2 osobami, wykwalifikowanymi mechanikami samochodowymi, posiadającymi dyplom
czeladniczy w tym zakresie oraz stażem pracy nie krótszym niż 4 lata w zawodzie mechanika w ujęciu
praktycznym (naprawa i obsługa pojazdów samochodowych) lub wykształceniem wyższym w tym zawodzie
(mechanik, inżynier).
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował warsztatem samochodowym wyposażonym łącznie w:
Do części nr 1-11
a) rama pomiarowo-naprawcza, urządzenie spawalnicze (automat spawalniczy) i zgrzewarka oporowa do blach;
b) samodzielne stanowisko lakiernicze wyposażone w bezpyłową, ogrzewaną komorę lakierniczą;
c) dwa stanowiska znajdujące się w pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę podwozia pojazdu –
wyposażone w podnośniki do 3,5 t. lub kanał naprawczy;
d) urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej – tester diagnostyczny do diagnozy co najmniej
pięciu marek pojazdów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (OBD II, EOBD)
Lub kilka testerów diagnostycznych do diagnozy łącznie co najmniej pięciu marek pojazdów;
e) wyważarka i montażownica do opon;
f) urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych;
g) pojazdu typu laweta do przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony;

h) dozorowany całodobowo, objęty alarmem lub monitoringiem, zamknięty plac o powierzchni min. 200 m2,
dodatkowo dozorem lub alarmem musi być objęty warsztat, w którym świadczone będą usługi.
Wyposażenie wymienione w pkt. c, d i e musi znajdować się na stałe w miejscu świadczenia usługi.
Do części nr 12:
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a) uniwersalny komputer diagnostyczny OBD, OBD II,EOBD;
b) urządzenie do kompleksowej obsługi klimatyzacji;
c) programator do czujników ciśnienia powietrza w ogumieniu;
d) przyrząd do kontroli stopnia zużycia płynu hamulcowego;
e) przyrząd do ciśnieniowego sprawdzenia szczelności układu chłodzenia;
f) ścieżka diagnostyczna – tj. rolki do sprawdzania skuteczności hamulców, szarpaki do sprawdzania luzów w
zawieszeniu oraz stopnia tłumienia amortyzatorów;
g) pojazd typu laweta do przewozu jednego lub więcej pojazdów objętych umową;
h) zamknięty, dozorowany całodobowo lub objęty monitoringiem lub alarmem plac do przechowywania
jednorazowo do 10 % pojazdów objętych umową, przy założeniu że dla każdego pojazdu wymagana jest

powierzchnia 15 m2

i) jedno zadaszone stanowisko do naprawy pojazdów wyposażone w kanał lub podnośnik naprawczy,
umożliwiający naprawę pojazdów o DMC do 3,5 t

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:
Warunki realizacji umowy do części nr 1-11 oraz części nr 12 określone zostały w projekcie stanowiącym
załącznik nr 5 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: 29/07/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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: 29/07/2019
Czas lokalny: 11:15
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Miejsce:
Otwarcie ofert przesłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbędzie się za pośrednictwem
Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl// w dniu 29.7.2019 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: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2021 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
1) do części nr 1 (pojazdy KPP Gostyń) - w kwocie 1000,00 zł,
2) do części nr 2 (pojazdy KPP Kępno) – w kwocie 900,00 zł,
3) do części nr 3 (pojazdy KMP Kościan) – w kwocie 900,00 zł,
4) do części n r 4 (pojazdy KPP Śrem) – w kwocie 800,00 zł,
5) do części nr 5 (pojazdy KPP Środa Wlkp.) – w kwocie 800,00 zł,
6)do części nr 6 (pojazdy KPP Złotów) – w kwocie 1200,00 zł,
7) do części nr 7 (pojazdy KPP Ostrzeszów) – w kwocie 800,00 zł,
8) do części nr 8 (pojazdy KPP Gniezno) – w kwocie 2000,00 zł,
9) do części nr 9 (pojazdy KMP Konin) – w kwocie 2600,00 zł,
10) do części nr 10 (pojazdy KMP Kalisz) – w kwocie 2200,00 zł,
11) do części nr 11 (pojazdy KPP Ostrów Wlkp.) – w kwocie 2100,00 zł,
12) do części nr 12 (pojazdy KWP/KMP Poznań - marki Fiat Ducato) – w kwocie 3500,00 zł.
Zasady złożenia wadium zostały określone w pkt. VII SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zostały
określone w pkt. VI SIWZ.
3. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą określone zostały w pkt. IV SIWZ.
4. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
5.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 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;
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-2380-40/2019, 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 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

https://platformazakupowa.pl//
mailto:iod.kwp@po.policja.gov.pl


Dz.U./S S120
25/06/2019
294201-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 19 / 20

25/06/2019 S120
https://ted.europa.eu/
TED

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

19 / 20

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;
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 osobowych1),
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2),
— 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. Sp. z
o.o.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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.
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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,
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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2019


