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

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

 

Poznań: ZZP-2380-43/2014 Mycie pojazdów słu Ŝbowych u Ŝytkowanych 

przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego  

Numer ogłoszenia: 93175 - 2014; data zamieszczenia:  29.04.2014 

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-2380-43/2014 Mycie pojazdów 

słuŜbowych uŜytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

świadczenie usług mycia pojazdów uŜytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego, których 

zakres oraz częstotliwość określone zostały w rozdziale II pkt 1 i pkt 5 SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 14. 

II.1.8) 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.2) ZALICZKI  

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

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni ten warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe dysponuje, lub będzie dysponował: a) w 

zakresie części od nr 1 do nr 5 - minimum jedną myjnią samochodową zlokalizowaną w obrębie 

administracyjnym powiatu, w którym znajduje się właściwa Komenda Policji - w zaleŜności od 

części, na którą Wykonawca składa ofertę, b) w zakresie części od nr 6 do nr 14 - minimum 

jedną myjnią samochodową zlokalizowaną na terenie administracyjnym miasta/wsi, na którym 

znajduje się właściwy Komisariat Policji lub w odległości nie większej niŜ 10 km od jego/jej granic 

administracyjnych - w zaleŜności od części, na którą Wykonawca składa ofertę 

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 

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 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 Rzeczyposp olitej Polskiej, 

Strona 2 z 7

2014-04-29http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93175&ro...



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

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 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 załącznikach nr 1.1-1.19 do SIWZ, w 

zaleŜności od 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 - upowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga 

podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców 

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: najniŜsza 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 dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

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

1) dopuszczalne jest obniŜenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia 

umownego, 2) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy 3) dopuszczalne jest mycie 

pojazdów dostawczych po cenie określonej dla mycia pojazdu osobowego, 4) dopuszczalne jest 
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wydłuŜenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyŜszej albo z powodu okoliczności, zaleŜnych od 

Zamawiający lub Zlecającego, 5) dopuszczalne jest wydłuŜenie czasu trwania umowy w sytuacji 

niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, 6) 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, 7) dopuszczalna jest 

zmiana płatnika naleŜności wynikających z niniejszej umowy, 8) dopuszczalna jest realizacji umowy w 

mniejszym zakresie co do ilości usług, w przypadku zniszczenia lub wycofania z eksploatacji pojazdów 

Zlecającego. 2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających 

do dokonania tej zmiany 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaŜności, 

zachowania formy pisemnej.. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  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 60-838, ul. Dąbrowskiego 17a, Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  07.05.2014 

godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-838, ul. Dąbrowskiego 17a Sekcja 

ds. Zamówień Publicznych. 

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:  KMP Konin, Ogniwo W. Konwojowego KWP w Poznaniu. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KPP w Koninie i Ogniwo W. Konwojowego KWP w Poznaniu. Szacunkowa ilość 

myć:1206. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  KPP ChodzieŜ. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KPP w ChodzieŜy. Szacunkowa ilość myć wszystkich pojazdów:306. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  KPP Międzychód. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów uŜytkowanych 

przez KPP w Międzychodzie. Szacunkowa ilość myć wszystkich pojazdów:198. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  KPP Oborniki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów uŜytkowanych 

przez KPP w Obornikach. Szacunkowa ilość myć:252. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  KPP Kościan. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KPP w Kościanie. Szacunkowa ilość myć wszystkich pojazdów: 324. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Komorniki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Komornikach. Szacunkowa ilość myć: 90. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Luboń. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Luboniu. Szacunkowa ilość myć: 90. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-0. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Mosina. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Mosinie. Szacunkowa ilość myć: 90. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Murowana Goślina. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Murowanej Goślinie. Szacunkowa ilość myć:72. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Pobiedziska. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Pobiedziskach. Szacunkowa ilość myć: 72. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  Puszczykowo. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Puszczykowie. Szacunkowa ilość myć: 54. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  Stęszew. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Stęszewie. Szacunkowa ilość myć: 72. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  13 NAZWA:  Suchy Las. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Suchym Lesie. Szacunkowa ilość myć:90. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  14 NAZWA:  Swarzędz. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mycie pojazdów słuŜbowych 

uŜytkowanych przez KP w Swarzędzu. Szacunkowa ilość myć: 126. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.11.23.00-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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