
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/591/1366/Tabela.html

Poznań: Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej ora z napraw

bieŜących i powypadkowych pojazdów u Ŝytkowanych przez jednostki

Policji województwa wielkopolskiego

Numer ogłoszenia: 28956 - 2013; data zamieszczenia:  21.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej oraz

napraw bieŜących i powypadkowych pojazdów uŜytkowanych przez jednostki Policji województwa

wielkopolskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia podzielony

został na 6 części, z których kaŜda obejmuje świadczenie usług w zakresie napraw bieŜących i napraw

powypadkowych oraz obsługi technicznej pojazdów słuŜbowych uŜytkowanych przez następujące jednostki Policji

woj. wielkopolskiego: a) część nr 1 - KPP Wolsztyn, b) część nr 2 - KPP Jarocin, c) część nr 3 - KPP Turek, d)

część nr 4 - KPP Szamotuły, e) część nr 5 - KPP Krotoszyn, f) część nr 6 - KMP Kalisz, Ogniwo W.

Konwojowego. 2. Zakres usług obejmuje: 1) w przypadku obsługi technicznej - diagnostykę pojazdu oraz wymianę

zuŜytych części mechanicznych i elektrycznych wynikających z bieŜącej eksploatacji pojazdu lub podlegających

okresowej wymianie, 2) w przypadku napraw powypadkowych - diagnostykę pojazdu oraz wykonanie

kompleksowej naprawy pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub uszkodzenia nie

związanego z ruchem drogowym, 3) w przypadku naprawy bieŜącej - diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych

części mechanicznych i elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie uŜytkowania pojazdu..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.10.00.00-6, 71.63.12.00-2.
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II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać, dla kaŜdej z części z osobna, na

którą Wykonawca składa ofertę, Ŝe dysponuje warsztatem samochodowym wyposaŜonym w

następujące urządzenia: a) rama pomiarowo-naprawcza, urządzenie spawalnicze i zgrzewarka do

blach, b) samodzielne stanowisko lakiernicze wyposaŜone w bezpyłową, ogrzewaną komorę lakierniczą,

c) dwa zadaszone stanowiska umoŜliwiające naprawę podwozia pojazdu - wyposaŜone w kanał

naprawczy lub podnośnik, d) urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - tester

diagnostyczny, do diagnozy co najmniej pięciu marek pojazdów lub kilka testerów diagnostycznych do

diagnozy łącznie co najmniej pięciu marek pojazdów, e) utwardzony i ogrodzony plac o powierzchni

minimum 100 m2 z dozorem osobowym 24 godzinnym lub urządzeniami alarmowymi, f) dysponują

lawetą przeznaczoną do przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać, Ŝe posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ

30 000 PLN lub jej równowartość, w szczególności w zakresie obejmującym odpowiedzialność za

szkody zaistniałe w wyniku napraw pojazdów oraz szkody powstałe w przechowywanych i chronionych

przez Wykonawcę pojazdach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:
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wykaz narządzi,  wyposaŜenia  zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy  usług  lub

robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 do

SIWZ, odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niŜ Wykonawca, b) ofertę

składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23

ust. 2 ustawy - dla waŜności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli

kaŜdego z Wykonawców. c) w toku aukcji elektronicznej składane są postąpienia przez inne osoby, niŜ 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.

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 40

2 - ryczałtowa stawka za holowanie - 10

3 - upust na części zamienne - 40

4 - koszt olejów silnikowych - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  tak, adres strony, na której będzie prowadzona:

https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1)

zmiana wynagrodzenia: a) dopuszczalne jest obniŜenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego

świadczenia umownego; b) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku

VAT jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą róŜnicy w kwocie

podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie

kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o

kwotę stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, c) wynagrodzenie za wykonanie

usługi moŜe ulec zmianie w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w

trakcie diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi; 2) zmiana terminu wykonania usług: a)

dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania usługi, które zostało określone w zleceniu; b) dopuszczalne jest

wydłuŜenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyŜszej albo z powodu okoliczności zaleŜnych od

Zamawiającego, dopuszczalne jest wydłuŜenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez

Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, lub w przypadku wydłuŜenia czasu oczekiwania

na części zamienne, jeŜeli część zamienna jest importowana spoza granic kraju; c) termin wykonania usługi moŜe

ulec zmianie w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie

diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi; 3) zmiany zakresu rzeczowego: a) zakres rzeczowy

naprawy moŜe ulec zmianie w wyniku zaistnienia konieczności naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych

w trakcie diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi; 4) inne zmiany: a) dopuszczalna jest zmiana

płatnika naleŜności wynikających z niniejszej umowy; b) dopuszczalne są zmiany sposobu świadczenia usług. 2.

Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany

i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/591/1366/Tabela.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Komenda Wojewódzka Policji

w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 17a Sekcja ds. Zamówień Publicznych, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.01.2013

godzina 11:15, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań lub

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 17a Sekcja ds. Zamówień Publicznych, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług w zakresie napraw

bieŜących i napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej 14 pojazdów słuŜbowych uŜytkowanych przez

KPP w Wolsztynie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.10.00.00-6, 71.63.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 40

2. ryczałtowa stawka za holowanie - 10

3. upust na części zamienne - 40

4. koszt olejów silnikowych - 10

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług w zakresie napraw

bieŜących i napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej 16 pojazdów słuŜbowych uŜytkowanych przez

KPP w Jarocinie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.10.00.00-6, 71.63.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 40

2. ryczałtowa stawka za holowanie - 10

3. upust na części zamienne - 40

4. koszt olejów silnikowych - 10
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CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Komenda Powiatowa Policji w Turku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług w zakresie napraw

bieŜących i napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej 23 pojazdów słuŜbowych uŜytkowanych przez

KPP w Turku.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.10.00.00-6, 71.63.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 40

2. ryczałtowa stawka za holowanie - 10

3. upust na części zamienne - 40

4. koszt olejów silnikowych - 10

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług w zakresie napraw

bieŜących i napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej 29 pojazdów słuŜbowych uŜytkowanych przez

KPP w Szamotułach.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.10.00.00-6, 71.63.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 40

2. ryczałtowa stawka za holowanie - 10

3. upust na części zamienne - 40

4. koszt olejów silnikowych - 10

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  świadczenie usług w zakresie napraw

bieŜących i napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej 23 pojazdów słuŜbowych uŜytkowanych przez

KPP w Krotoszynie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.10.00.00-6, 71.63.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 40

2. ryczałtowa stawka za holowanie - 10

3. upust na części zamienne - 40

4. koszt olejów silnikowych - 10

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Komenda Miejska Policji w Kaliszu oraz Ogniwo Wydziału Konwojowego w Kaliszu.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług w zakresie napraw

bieŜących i napraw powypadkowych oraz obsługi technicznej 57 pojazdów słuŜbowych uŜytkowanych przez

KPP w Kaliszu oraz Ogniwo Wydziału Konwojowego.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.10.00.00-6, 71.63.12.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 40

2. ryczałtowa stawka za holowanie - 10

3. upust na części zamienne - 40

4. koszt olejów silnikowych - 10
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