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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379052-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi holownicze
2012/S 230-379052

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 17a
Osoba do kontaktów: Justyna Jaworska - Pietraszko
60-844 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618412788
E-mail: j.jaworska@wielkopolska.policja.gov.pl
Faks:  +48 618412744
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wielkopolska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Holowanie i parkowanie pojazdów dla jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Kod NUTS PL41

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379052-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:j.jaworska@wielkopolska.policja.gov.pl
www.wielkopolska.policja.gov.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Holowanie i parkowanie pojazdów dla jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 441 185,19 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia usług w ramach prawa opcji, o
której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość usług zlecona przez Zamawiającego
w ramach opcji została określona w SIWZ. Decyzja o uruchomieniu usług w ramach opcji zostanie podjęta przez
Zamawiającego po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy o
zamówienie publiczne przed upływem jej obowiązywania.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: P1 - Parkowanie pojazdów dla KPP Złotów, KPP Piła, KPP Czarnków, KPP Chodzież
1) Krótki opis

Parkowanie pojazdów dla KPP Złotów, KPP Piła, KPP Czarnków, KPP Chodzież obejmujące powiaty: złotowski,
pilski, chodzieski i czarnkowsko-trzcianecki

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń - 71.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: P2 - Parkowanie pojazdów dla KPP Międzychód, KPP Szamotuły
1) Krótki opis

P2 - Parkowanie pojazdów dla KPP Międzychód, KPP Szamotuły obejmujące powiaty międzychodzki i
szamotulski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa ilość zdarzeń - 45.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: P3 - Parkowanie pojazdów dla KPP Oborniki, KPP Wągrowiec
1) Krótki opis

P3 - Parkowanie pojazdów dla KPP Oborniki, KPP Wągrowiec obejmujące powiaty obornicki i wągrowiecki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 45.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: P4 - Parkowanie pojazdów dla KPP Grodzisk, KPP Nowy Tomyśl
1) Krótki opis

P4 - Parkowanie pojazdów dla KPP Grodzisk, KPP Nowy Tomyśl obejmujące powiaty grodziski i
nowotomyski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 166.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: P5 - Parkowanie pojazdów dla KWP, KMP Poznań
1) Krótki opis

P5 - Parkowanie pojazdów dla KWP, KMP Poznań obejmujące powiat poznański.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
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Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 476.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: P6 - parkowanie pojazdów dla KPP Gniezno, KPP Słupca
1) Krótki opis

P6 - parkowanie pojazdów dla KPP Gniezno, KPP Słupca obejmujące powiaty gnieźnieński i słupecki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 67.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: P7 - Parkowanie pojazdów dla KPP Kościan, KPP Śrem
1) Krótki opis

P7 - Parkowanie pojazdów dla KPP Kościan, KPP Śrem obejmujące powiaty kościański i śremski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 43.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: P8 - Parkowanie pojazdów dla KPP Środa, KPP Września
1) Krótki opis

P8 - Parkowanie pojazdów dla KPP Środa, KPP Września obejmujące powiaty średzki i wrzesiński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 65.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: P9 - Parkowanie pojazdów dla KMP Leszno, KPP Wolsztyn
1) Krótki opis

P9 - Parkowanie pojazdów dla KMP Leszno, KPP Wolsztyn obejmujące powiaty leszczyński i wolsztyński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 32.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: P10 - Parkowanie pojazdów dla KPP Gostyń, KPP Rawicz
1) Krótki opis

P10 - Parkowanie pojazdów dla KPP Gostyń, KPP Rawicz obejmujące powiaty gostyński i rawicki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 43.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: P11 - Parkowanie pojazdów dla KPP Ostrów, KPP Pleszew
1) Krótki opis

P11 - Parkowanie pojazdów dla KPP Ostrów, KPP Pleszew obejmujące powiaty ostrowski i pleszewski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania - 77.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: P12 - Parkowanie pojazdów dla KPP Jarocin, KPP Krotoszyn
1) Krótki opis

P12 - Parkowanie pojazdów dla KPP Jarocin, KPP Krotoszyn obejmujące powiaty jarociński i krotoszyński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 30.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: P13 - Parkowanie pojazdów dla KMP Konin, KPP Koło
1) Krótki opis
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P13 - Parkowanie pojazdów dla KMP Konin, KPP Koło obejmujące powiaty koniński i kolski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy została podana w formularzu ofertowym.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje dla Zadania P - CZ. 13 przedmiotu zamówienia, po dokonaniu oceny ofert, w celu
wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli w postępowaniu dla każdej z
części złożone zostaną co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych
1) Adres strony internetowej na której dobędzie się aukcja: https://aukcje.uzp.gov.pl
2) Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux
oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:
— Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej,
— Opera w wersji 9.0 lub wyższej,
— Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej.
Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie
aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z
bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji.
3) Postąpienia w toku aukcji elektronicznej Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Podpisem elektronicznym spełniającym wymogi ustawy jest podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot
certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w
postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni
dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie
wykonawcy mogą podbrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
Ponadto wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami
technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za
pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych
przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez
platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty moga być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i
zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia
do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem
aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego
składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
Uwaga: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy
użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych).
Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez
wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).

https://aukcje.uzp.gov.pl
http://get.adobe.com/reader/
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4) Rejestracja i identyfikacja wykonawców.
Konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane
przez system. Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna
haseł poszczególnych wykonawców. Login i Hasło wykonawcy są generowane automatycznie przez system,
a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy
pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany
HASŁA na nowe.
3. Informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej
Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej jest cena rozumiana jako suma iloczynów cen jednostkowych
brutto i ilości zdarzeń, określonych odpowiednio w formularzu ofertowym dla cz. P13 i H13. Sposób obliczania
punktacji w tym kryterium podczas aukcji elektronicznej jest taki sam jak podczas postępowania przetargowego
i jest to wzór opisany w Rozdziale XII SIWZ pkt 5.
4. Przekazanie zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej.
Zamawiający przekaże drogą elektroniczną zaproszenia do udziału w aukcji wszystkim Wykonawcom, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu Zamawiający przekaże informacje o których mowa w
art. 91 b ust. 2 ustawy.
Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie, a
także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie przez
Wykonawcę poprawności danych odbywa się drogą elektroniczną poprzez funkcjonalność platformy – za
pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Wszelkie informacje dotyczące systemu aukcyjnego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych po adresem https://aukcje.uzp.gov.pl.

Część nr: 14
Nazwa: P14 - Parkowanie pojazdów dla KPP Ostrzeszów, KPP Kępno
1) Krótki opis

P14 - Parkowanie pojazdów dla KPP Ostrzeszów, KPP Kępno obejmujące powiaty ostrzeszowski i kępiński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 65.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: P15 - Parkowanie pojazdow dla KMP Kalisz, KPP Turek
1) Krótki opis

P15 - Parkowanie pojazdow dla KMP Kalisz, KPP Turek obejmujące powiaty kaliski i turecki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w okresie obowiązywania umowy - 43.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

https://aukcje.uzp.gov.pl
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: H1 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Złotów, KPP Piła, KPP Czarnków, KPP Chodzież
1) Krótki opis

H1 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Złotów, KPP Piła, KPP Czarnków, KPP Chodzież
obejmujące powiaty złotowski, pilski, chodzieski i czarnkowsko-trzcianecki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 347.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 18.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: H2 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Międzychód, KPP Szamotuły
1) Krótki opis

H2 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Międzychód, KPP Szamotuły obejmujące powiaty
międzychodzki i szamotulski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 165.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: H3 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Oborniki, KPP Wągrowiec
1) Krótki opis

H3 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Oborniki, KPP Wągrowiec obejmujące powiaty
obornicki i wągrowiecki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 183.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: H4 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Grodzisk, KPP Nowy Tomyśl
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1) Krótki opis
H4 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Grodzisk, KPP Nowy Tomyśl obejmujące powiaty
grodziski i nowotomyski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 204.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: H5 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KWP, KMP Poznań
1) Krótki opis

H5 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KWP, KMP Poznań obejmujące powiat poznański.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 606.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 16.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: H6 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Gniezno, KPP Słupca
1) Krótki opis

H6 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Gniezno, KPP Słupca obejmujące powiaty
gnieźnieński i słupecki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 186.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: H7 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Kościan, KPP Śrem
1) Krótki opis

H7 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Kościan, KPP Śrem obejmujące powiaty kościański
i śremski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 151.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: H8 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Środa, KPP Września
1) Krótki opis

H8 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Środa, KPP Września obejmujące powiaty średzki i
wrzesiński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 189.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 12.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: H9 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KMP Leszno, KPP Wolsztyn
1) Krótki opis

H9 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KMP Leszno, KPP Wolsztyn obejmujące powiaty
leszczyński i wolsztyński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 184.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: H10 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Gostyń, KPP Rawicz
1) Krótki opis

H10 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Gostyń, KPP Rawicz obejmujące powiaty
gostyński i rawicki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 151.
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Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
Nazwa: H11 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Ostrów, KPP Pleszew
1) Krótki opis

H11 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Ostrów, KPP Pleszew obejmujące powiaty
ostrowski i pleszewski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 214.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: H12 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Jarocin, KPP Krotoszyn
1) Krótki opis

H12 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Jarocin, KPP Krotoszyn obejmujące powiaty
jarociński i krotoszyński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 151.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
Nazwa: H13 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KMP Konin, KPP Koło
1) Krótki opis

H13 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KMP Konin, KPP Koło obejmujące powiaty koniński i
kolski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów oraz pracy dźwigu w okresie obowiązywania umowy
zostały wskazane w formularzu ofertowym.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje dla Zadania H - CZ. 13 przedmiotu zamówienia, po dokonaniu oceny ofert, w celu
wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli w postępowaniu dla każdej z
części złożone zostaną co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych
1) Adres strony internetowej na której odbędzie się aukcja: https://aukcje.uzp.gov.pl
2) Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux
oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:
— Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej,
— Opera w wersji 9.0 lub wyższej,
— Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej.
Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie
aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z
bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji.
3) Postąpienia w toku aukcji elektronicznej Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Podpisem elektronicznym spełniającym wymogi ustawy jest podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot
certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w
postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni
dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie
wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
Ponadto wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami
technicznymi oraz oprogramowaniem służącym do obsługi podpisu elektronicznego.
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za
pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych
przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez
platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i
zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia
do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem
aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego
składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
Uwaga: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy
użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych).
Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez
wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).
4) Rejestracja i identyfikacja wykonawców.
Konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane
przez system. Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna
haseł poszczególnych wykonawców. Login I Hasło wykonawcy są generowane automatycznie przez system,
a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy
pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany
HASŁA na nowe.

https://aukcje.uzp.gov.pl
http://get.adobe.com/reader/
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3. Informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej
Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej jest cena rozumiana jako suma iloczynów cen jednostkowych
brutto i ilości zdarzeń, określonych odpowiednio w formularzu ofertowym dla cz. P13 i H13. Sposób obliczania
punktacji w tym kryterium podczas aukcji elektronicznej jest taki sam jak podczas postępowania przetargowego
i jest to wzór opisany w Rozdziale XII SIWZ pkt 5.

Część nr: 29
Nazwa: H14 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Ostrzeszów, KPP Kępno
1) Krótki opis

H14 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KPP Ostrzeszów, KPP Kępno obejmujące powiaty
ostrzeszowski i kępiński.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 158.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: H15 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KMP Kalisz, KPP Turek
1) Krótki opis

H15 - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu dla KMP Kalisz, KPP Turek obejmujące powiaty kaliski i
turecki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50118110, 63712400

3) Wielkość lub zakres
Szacowana ilość zdarzeń w zakresie holowania pojazdów w okresie obowiązywania umowy - 160.
Szacowana ilość zdarzeń z użyciem dźwigu w okresie obowiązywania umowy - 10.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2013. Zakończenie 31.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej z części w następujących kwotach:
Dla zadania P - Parkowanie pojazdów.
P1 - KPP Złotów, KPP Piła, KPP Czarnków, KPP Chodzież, powiat złotowski i pilski, chodzieski i czarnkowsko-
trzcianecki - 1 200,00.
P2 - KPP Międzychód, KPP Szamotuły (powiat międzychodzki i szamotulski) - 1 200,00.
P3 - KPP Oborniki, KPP Wągrowiec(powiat obornicki i wągrowiecki) 600,00.
P4 - KPP Grodzisk, KPP Nowy Tomyśl (powiat grodziski i nowotomyski) 800,00.
P5 - KWP, KMP Poznań (powiat poznański) 10 000,00.
P6 - KPP Gniezno, KPP Słupca (powiat gnieźnieński i słupecki) 600,00.
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P7 - KPP Kościan, KPP Śrem (powiat kościański i śremski) 500,00.
P8 - KPP Środa, KPP Września (powiat średzki i wrzesiński) 300,00.
P9 - KMP Leszno, KPP Wolsztyn (powiat leszczyński i wolsztyński) 500,00.
P10 - KPP Gostyń, KPP Rawicz (powiat gostyński i rawicki) 500,00.
P11 - KPP Ostrów, KPP Pleszew (powiat ostrowski i pleszewski) 1 100,00.
P12 - KPP Jarocin, KPP Krotoszyn (powiat jarociński i krotoszyński) 500,00.
P13 - KMP Konin, KPP Koło (powiat koniński i kolski) 1 600,00.
P14 - KPP Ostrzeszów, KPP Kępno (powiat ostrzeszowski i kępiński) 1 000,00.
P15 - KMP Kalisz, KPP Turek (powiat kaliski i turecki) 700,00.
Dla zadania H - Holowanie pojazdów i praca ciężkiego sprzętu.
H1 - KPP Złotów, KPP Piła, KPP Czarnków, KPP Chodzież (powiat złotowski, pilski, chodzieski i czarnkowsko-
trzcianecki) 2 000,00
H2 - KPP Międzychód, KPP Szamotuły (powiat międzychodzki i szamotulski) 1 800,00.
H3 - KPP Oborniki, KPP Wągrowiec (powiat obornicki i wągrowiecki) 2 600,00.
H4 - KPP Grodzisk, KPP Nowy Tomyśl (powiat grodziski i nowotomyski) 800,00.
H5 - KWP, KMP Poznań (powiat poznański) 6 800,00.
H6 - KPP Gniezno, KPP Słupca (powiat gnieźnieński i słupecki) 2 600,00.
H7 - KPP Kościan, KPP Śrem (powiat kościański i śremski) 1 300,00.
H8 - KPP Środa, KPP Września (powiat średzki i wrzesiński) 1 600,00.
H9 - KMP Leszno, KPP Wolsztyn (powiat leszczyński i wolsztyński) 1 800,00.
H10 - KPP Gostyń, KPP Rawicz (powiat gostyński i rawicki) 1 500,00.
H11 - KPP Ostrów, KPP Pleszew (powiat ostrowski i pleszewski) 2 300,00.
H12 - KPP Jarocin, KPP Krotoszyn (powiat jarociński i krotoszyński) 1 100,00.
H13 - KMP Konin, KPP Koło (powiat koniński i kolski) 1 700,00.
H14 - KPP Ostrzeszów, KPP Kępno (powiat ostrzeszowski i kępiński) 1 200,00.
H15 - KMP Kalisz, KPP Turek (powiat kaliski i turecki) 1 000,00.
2. Wadium może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu:
— przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w banku NBP Odział Okręgowy w Poznaniu nr 75 1010
1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium – Holowanie i parkowanie- nr sprawy ZZP-2380-106/12”.
2) w jednej z poniżej podanych form:
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 ze zm.), poprzez
dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu oraz złączenie do oferty kopii oryginału poświadczonej za
zgodność przez Wykonawcę.
Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty, na
każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, pełnej kwoty wadium w
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SIWZ.
4. Zamawiający zwróci bądź zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą
musi złożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich
składa przedmiotowy dokument oddzielnie); - dla zadania P i H
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie); -
dla zadania P i H
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie); - dla
zadania P i H
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);
dla zadania P i H
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów
zbiorowych (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich
składa przedmiotowy dokument oddzielnie); dla zadania P i H
6) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001
r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmian.) – aktualną na dzień złożenia oferty
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i świadczenia
usługi holowania przez każdego z nich w pełnym zakresie, każdy Wykonawca składa przedmiotowy dokument
oddzielnie; w przypadku świadczenia usługi holowania przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy dokument składa ten Wykonawca, który faktycznie będzie świadczył
usługę holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.; dla zadania H,
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do oferty należy załączyć
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla
potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 4, wraz z dokumentem
potwierdzającym zapłatę składki ubezpieczeniowej, o ile z treści polisy nie wynika, że składka została
zapłacona (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, można złożyć
przedmiotowy dokument, dotyczący zarówno jednego, większej liczby, jak i wszystkich Wykonawców, pod
warunkiem, iż z ich treści będzie wynikać, że spełniają oni łącznie warunek wskazany w rozdziale IV pkt 4
SIWZ); - dla zadania H,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej dla zadania H (dla części
nr H2 - H4 i H6 - H15) tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN lub jej równowartość, a dla części nr H 1 i H5
na kwotę nie mniejszą niż 200 000 złotych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
do oferty należy załączyć: 7) opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę parkingu depozytowego, wraz
z jego adresem zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ dla potwierdzenia warunku określonego w rozdziale IV
pkt 3 ppkt 1 SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, można
złożyć przedmiotowy opis, dotyczący zarówno jednego, większej liczby, jak i wszystkich Wykonawców, pod
warunkiem, iż z ich treści będzie wynikać, że spełniają oni łącznie warunek wskazany w rozdziale IV pkt
3 ppkt 1 SIWZ); dla zadania P, oraz 8) wykaz pojazdów przeznaczonych do świadczenia usługi zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ dla potwierdzenia warunku określonego w rozdziale IV pkt 3 ppkt 2 lub ppkt 3 SIWZ
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, można złożyć przedmiotowy
wykaz, dotyczący zarówno jednego, większej liczby, jak i wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż z ich
treści będzie wynikać, że spełniają oni łącznie warunek wskazany w rozdziale IV ust. 3 pkt 2 lub ppkt 3 SIWZ);
dla zadania H,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
1) zapewnią minimum 1 parking depozytowy na terenie administracyjnym powiatu, który został wskazany w
części, na którą Wykonawca składa ofertę, a parking będzie spełniał niżej wymienione warunki - dla zadania P
(od części nr P1 do części nr P15),
a) zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą
„parking”;
b) utwardzony na powierzchni:
— dla części P2 – P4 i P6 - P15 - minimum 300 m2,
— dla części nr P1 i P5 - minimum 500 m2.
c) wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajdują się:
— minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
— minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające składowanie części pojazdów i
akcesoriów,
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— minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne i
ogrzewanie (np. grzejnik) oraz kanał lub najazd lub podnośnik (w przypadku najazdu lub podnośnika wysokość
pomieszczenia musi wynosić minimum 3,20 m).
d) posiadający całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer lub
dozorowany przy pomocy stróżów/ochrony;
e) posiadający dojazd drogą publiczną bez ograniczeń tonażowych
2) dysponują potencjałem technicznym:
a) dla zadania H (dla cz. nr H2 – H4 i H6 - H15) - minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i
przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a dla części nr H1 i H5
minimum 3 pojazdami przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony,
— minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony,
— minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 ton,
— dźwigiem o udźwigu minimum 40 ton lub innym pojazdem o podobnym przeznaczeniu służącym między
innymi do podnoszenia, przeciągania, wciągania na skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Zamawiający przewiduje dla Zadania
P - CZ. 13 I Zadania H - CZ. 13 przedmiotu zamówienia, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli w postępowaniu dla każdej z części
złożone zostaną co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Adres strony internetowej na której dobędzie
się aukcja: https://aukcje.uzp.gov.pl.
Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej jest cena rozumiana jako suma iloczynów cen jednostkowych
brutto i ilości zdarzeń, określonych odpowiednio w formularzu ofertowym dla cz. P13 i H13. Sposób obliczania

https://aukcje.uzp.gov.pl
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punktacji w tym kryterium podczas aukcji elektronicznej jest taki sam jak podczas postępowania przetargowego
i jest to wzór opisany w Rozdziale XII SIWZ pkt 5.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP-2380-106/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.1.2013 -
14:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.1.2013 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.1.2013 - 11:15
Miejscowość:
Poznań.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr P 1 lub H 1 do
SIWZ, w zależności od części na którą Wykonawca składa ofertę,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści
wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
c) w toku aukcji elektronicznej składane są postąpienia przez inne osoby, niż te które składają ofertę w
przetargu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pełnomocnictwo do składania postąpień w
trakcie aukcji, najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) 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 powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) 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.
5) Odwołanie wnosi się:
a) 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;
b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
c) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.11.2012

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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