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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136158-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

2014/S 078-136158

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, Osoba do
kontaktów: Wiesław Gordienko, Poznań60-844, POLSKA. Tel.:  +48 618412749.
Faks:  +48 618412744. E-mail: wieslaw.gordienko@wielkopolska.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.3.2014, 2014/S 60-101508)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:50110000
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca załączy do oferty:
1) opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę warsztatu samochodowego wraz z jego adresem (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 udziału w postępowaniu)
2) Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (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 udziału w postępowaniu)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: 1)
warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi oraz zamkniętym placem o powierzchni min. 200 m²,
objętymi całodobowym dozorem lub urządzeniami alarmowymi, lub monitoringiem. Warsztat samochodowy musi być
wyposażony w następujące urządzenia:
a) rama pomiarowo-naprawcza, urządzenie spawalnicze (automat spawalniczy) i zgrzewarka oporowa do blach,
b) samodzielne stanowisko lakiernicze wyposażone w bezpyłową, ogrzewaną komorę lakierniczą,
c) dwa stanowiska, znajdujące się w pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę podwozia pojazdu -
wyposażone w podnośniki do 3,5 t.
d) urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - tester diagnostyczny, do diagnozy co najmniej pięciu marek
pojazdów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (OBD II, EOBD) lub kilka testerów diagnostycznych do diagnozy łącznie
co najmniej pięciu marek pojazdów.
e) wyważarka i montażownica do opon,
f) urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych,
g) laweta przeznaczona do przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
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h) oprogramowanie do rozliczania szkód w pojazdach samochodowych EUROTAX, honorowane przez zakłady
ubezpieczeniowe przy rozliczeniach bezgotówkowych.
- Wyposażenie wymienione w pkt. c, d, e musi znajdować się na stałe w miejscu świadczenia usługi, tj. w warsztacie
Wykonawcy
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
06.05.2014 (11:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
06.05.2014 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
06.05.2014 (11:15)
VI.3) Informacje dodatkowe:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca załączy do oferty:
1) opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę warsztatu samochodowego wraz z jego adresem (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 udziału w postępowaniu)
2) Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (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 udziału w postępowaniu)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: 1)
warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi oraz zamkniętym placem o powierzchni min. 200 m²,
objętymi całodobowym dozorem lub urządzeniami alarmowymi, lub monitoringiem. Warsztat samochodowy musi być
wyposażony w następujące urządzenia:
a) rama pomiarowo-naprawcza, urządzenie spawalnicze (automat spawalniczy) i zgrzewarka oporowa do blach,
b) samodzielne stanowisko lakiernicze wyposażone w bezpyłową, ogrzewaną komorę lakierniczą,
c) dwa stanowiska, znajdujące się w pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę podwozia pojazdu -
wyposażone w podnośniki do 3,5 t.
d) urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - tester diagnostyczny, do diagnozy co najmniej pięciu marek
pojazdów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (OBD II, EOBD) lub kilka testerów diagnostycznych do diagnozy łącznie
co najmniej pięciu marek pojazdów.
e) wyważarka i montażownica do opon,
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f) urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych,
g) laweta przeznaczona do przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
- Wyposażenie wymienione w pkt. c, d, e musi znajdować się na stałe w miejscu świadczenia usługi, tj. w warsztacie
Wykonawcy
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
12.05.2014 (11:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.05.2014 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.05.2014 (11:15)
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający odstępuje od wymogu dysponowania przez wykonawcę składającego ofertę oprogramowaniem EUROTAX,
który określony został w warunku udziału w postępowaniu dot. odpowiedniego potencjału technicznego.
Jednocześnie, Zamawiający zastrzega, iż na etapie realizacji umowy wykonawczej dot. naprawy konkretnego pojazdu,
wynagrodzenie będzie kalkulowane przez Wykonawcę, w sposób określony w §2 projektu umowy ramowej stanowiący
załącznik nr 7 do SIWZ, tj.
„1. Wynagrodzenie za świadczone usługi zostanie ustalone odrębnie dla każdego pojazdu, który ulegnie kolizji lub
uszkodzeniu w oparciu o następujące składniki cenotwórcze:
a) cena roboczogodziny ……………………..
b) wskaźnik procentowy upustu na zakup samochodowych części zamiennych, liczony od ceny katalogowej netto Eurotax
- ……………..……………%
- określone w ofercie Wykonawcy z dnia …………………………………………..…………………..”.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca nadal jest obowiązany do wskazania w formularzu ofertowym wskaźnika
procentowego upustu na zakup samochodowych części zamiennych, liczony od ceny katalogowej netto Eurotax.
Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy wykorzystywanie programu AUDATEX, jednakże przy
uwzględnieniu cen obowiązujących dla systemu EUROTAX i upustu procentowego określonego w formularzu ofertowym.


