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

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Poznań: Usługi w zakresie kontroli sprawno ści oraz czyszczenia

przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach

administrowanych przez Policj ę poło żonych na terenie woj.

wielkopolskiego.

Numer ogłoszenia: 192076 - 2013; data zamieszczenia : 16.05.2013

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:  Usługi w zakresie kontroli sprawności oraz

czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez Policję

położonych na terenie woj. wielkopolskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług w zakresie kontroli sprawności oraz czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i

wentylacyjnych w budynkach położonych na terenie woj. wielkopolskiego administrowanych przez Policję

Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części. Szczegółowy wykaz budynków, w których wykonywane

będą usługi przeglądu określony została w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 01.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

1 z 7 2013-05-16 14:11



FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: a) minimum 2 osobami w odniesieniu do

części nr 1 postępowania, b) minimum 4 osobami w odniesieniu do części nr 2 postępowania, c)

minimum 2 osobami w odniesieniu do części nr 3 postępowania, d) minimum 2 osobami w odniesieniu

do części nr 4 postępowania, e) minimum 2 osobami w odniesieniu do części nr 5 postępowania;

posiadającymi kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, bądź uprawnienia budowlane

odpowiedniej specjalności w zakresie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i

wentylacyjnych (art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2010 r., Nr 243

poz. 1623 ze zm.). W przypadku, gdy wykonawca będzie składał ofertę do dwóch lub większej ilości

części, wówczas należy wykazać inne osoby w każdej z części do której została złożona oferta.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
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ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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,

że:

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

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

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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 niż

Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o

treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie
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upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 3. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował

zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda

przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących, w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy

zasobów innego podmiotu; 2) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 3)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; 4)

ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku, gdy

Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w

realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale V pkt 2 dotyczące

tego podmiotu.

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej

z okoliczności wymienionych poniżej: 1) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy

zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, 2) dopuszczalne są zmiany spowodowane udzieleniem przez

Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla

klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy, 3) dopuszczalne są zmiany

spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować

zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli

zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego

przez Wykonawcę, 4) zmiany terminu wykonania usługi spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi,

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usług w terminie, 5) zmiany terminu wykonania
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usługi będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności

wstrzymanie usług, 6) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 i 5 termin

wykonania usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, 7) Dopuszczalna jest zmiana płatnika za wykonane usługi. 2.

Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę

wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca

zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o możliwości wystąpienia opóźnienia w

wykonywaniu usługi spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez

Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy

pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 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 żna uzyska ć pod adresem:  Komenda Wojewódzka Policji

w Poznaniu Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Poznań 60-838 ul.Dąbrowskiego 17A, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.05.2013

godzina 11:00, miejsce: osobiście lub kurierem:Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Sekcja ds. Zamówień

Publicznych, Poznań 60-838 ul.Dąbrowskiego 17A, sekretariat, pocztą: KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a,

Poznań.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. 2. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3.

Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z

wyłączeniem walut obcych..

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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:  Usługi w zakresie kontroli sprawności oraz czyszczenia przewodów dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez Policję położonych na terenie 5 powiatów

woj. wielkopolskiego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługi w zakresie kontroli sprawności
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oraz czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych

przez Policję położonych na terenie następujących powiatów woj. wielkopolskiego: chodzieski,

czarnkowsko -trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.50.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Usługi w zakresie kontroli sprawności oraz czyszczenia przewodów dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez Policję położonych na terenie 7 powiatów

woj. wielkopolskiego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługi w zakresie kontroli sprawności

oraz czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych

przez Policję położonych na terenie następujących powiatów woj. wielkopolskiego: poznański, gnieźnieński,

międzychodzki, nowotomyski, obornicki, szamotulski, średzki..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.50.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Usługi w zakresie kontroli sprawności oraz czyszczenia przewodów dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez Policję położonych na terenie 5 powiatów

woj. wielkopolskiego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługi w zakresie kontroli sprawności

oraz czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych

przez Policję położonych na terenie następujących powiatów woj. wielkopolskiego: kolski, koniński,

słupecki, turecki, wrzesiński.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.50.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Usługi w zakresie kontroli sprawności oraz czyszczenia przewodów dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez Policję położonych na terenie 7 powiatów

woj. wielkopolskiego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługi w zakresie kontroli sprawności

oraz czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych

przez Policję położonych na terenie następujących powiatów woj. wielkopolskiego: gostyński, grodziski,

kościański, leszczyński, rawicki, śremski, wolsztyński..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.50.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.04.2014.
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Usługi w zakresie kontroli sprawności oraz czyszczenia przewodów dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez Policję położonych na terenie 7 powiatów

woj.wielkopolskiego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługi w zakresie kontroli sprawności

oraz czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych

przez Policję położonych na terenie następujących powiatów woj. wielkopolskiego: jarociński, kaliski,

kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewsk.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.50.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
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