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

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 

 

Poznań: ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeg lądu 

technicznego, kalibracji, wzorcowania urz ądzeń do bada ń zawarto ści 

alkoholu w wydychanym powietrzu  

Numer ogłoszenia: 59762 - 2013; data zamieszczenia:  13.02.2013 

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:  ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie 

przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym 

powietrzu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  ZZP-2380-4/2013 Usługi 

serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości 

alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcosensor.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.41.10.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.01.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie wymagane 

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 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie publiczne moŜe ubiegać się Wykonawca, który wykaŜe wykonanie lub 

wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej 

usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania, 

naprawy urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, w ilości 500 

urządzeń oraz potwierdzą, Ŝe usługa ta została wykonana naleŜycie (np. referencje); 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

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 
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stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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 załączniku nr 2 do SIWZ, 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 - upowaŜnienie do pełnienia funkcji 

przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z 

Wykonawców. 

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

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

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 - 60  

2 - cena za usługę wzorcowania - 30  

3 - cena za wymianę wraz z częściami zuŜytymi do naprawy - 10  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
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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)dopuszczalne jest obniŜenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia 

umownego, w szczególności w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych. 2)

dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a)siły wyŜszej, przy czym przez siłę wyŜszą strony rozumieją okoliczności niezaleŜne od woli i działań 

stron, których powstania Ŝadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła 

zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności; za siłę wyŜszą mogą być uznane w szczególności takie 

okoliczności jak: klęski Ŝywiołowe, katastrofy, strajki związane z funkcjonowaniem Wykonawcy, mobilizację 

embargo, zamknięcie granic, b)warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających zrealizowanie usług w 

terminie, c)okoliczności leŜących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

usług. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności termin usługi moŜe ulec 

odpowiedniemu przedłuŜeniu o czas niezbędny do naleŜytego jej wykonania, nie dłuŜej jednak niŜ o okres 

trwania tych okoliczności, 3)dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy w przypadku nie 

wykorzystania pełnej ilości usług. W tej sytuacji umowa moŜe być przedłuŜona do czasu wykorzystania 

pełnej ilości usług określonych w umowie i bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.4)

dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana płatnika faktur za wykonane usługi, a takŜe 

dopuszczalna jest zmiana danych Zamawiającego wskazanych w komparycji umowy, w tym zmiana na 

inną jednostkę Skarbu Państwa, 5)dopuszczalna jest zmiana spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem 

stawki 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, 6)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych osobowych i danych 

kontaktowych osób wskazanych w § 1 ust. 6 i 7 umowy. 2.Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, 

pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga 

wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 

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

Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul. Kochanowskiego 17 a, 60-838 Poznań, pok. nr 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.02.2013 
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godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul. 

Kochanowskiego 17 a, 60-838 Poznań, 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 
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