Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.wielkopolska.policja.gov.pl

Poznań: Świadczenie usług w zakresie holowania pojazdów i pracy ciężkiego sprzętu dla
celów procesowych na rzecz jednostek Policji woj. wielkopolskiego
Numer ogłoszenia: 11449 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie
holowania pojazdów i pracy ciężkiego sprzętu dla celów procesowych na rzecz jednostek
Policji woj. wielkopolskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZZP-2380-1/2015
Świadczenie usług w zakresie holowania pojazdów i pracy ciężkiego sprzętu dla celów
procesowych na rzecz jednostek Policji woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 25 części. Dokładny zakres usług podany został w rozdziale II SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję na
wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414
ze zm.) - warunek posiadania licencji obowiązuje dla części nr 1-25
postępowania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował: - minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5
tony; - minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton; dźwigiem o udźwigu minimum 5 ton lub innym pojazdem o podobnym
przeznaczeniu służącym między innymi do podnoszenia, przeciągania,
wciągania na pobocze drogi pojazdów, które uległy wypadkowi.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na wartość min. 70 000,00 zł. W przypadku, gdy
Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie polegał na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, musi dostarczyć wraz z ofertą powyższą
polisę, dotyczącą tego podmiotu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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 dotyczące przynależności 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty
W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie polegać na potencjale technicznym innego podmiotu,
zobowiązany jest, przedstawić: a)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę
podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywać
jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym
wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub b)inne stosowne dokumenty, dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - charakteru stosunku
jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;- sposobu wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu
zamówienia. Zamawiający zastrzega ponadto, iż wykluczeniu z postępowania, na
podstawie art. 24 ust. 2a ustawy, podlega wykonawca, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe
w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy, odpowiednio do danej części postępowania, o
treści określonej w załącznikach nr 1 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 - upoważnienie do pełnienia funkcji
przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 92
2 - czas dojazdu - 8

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty cenowej, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1)dopuszczalne jest obniżenie
wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
2)dopuszczalne jest nienaliczanie wynagrodzenia za kilka lub kilkanaście holowań pojazdów i
obniżenie stawki za pracę sprzętu 3)dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,
szczególnie w przypadku przejęcia kompetencji Zamawiającego przez instytucję gospodarki
budżetowej, 4)dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły
wyższej albo z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający,
5)dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT
jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast 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, 6)dopuszczalna jest
zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy, 7)dopuszczalne jest
wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego

przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, 8)dopuszczalna jest zmiana
podwykonawcy (podmiotu trzeciego), o którym mowa w § 1 ust. 8, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę,
iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia; 9)dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy
w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części,
którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie
części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę,
że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla
prawidłowego lub terminowego wykonania usług, 10)w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) 11)w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany określone w pkt. 10
i 11 będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego,
2.Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej. 3.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 dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wielkopolska.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja ds.
Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.02.2015 godzina 11:00, miejsce: osobiście, kurierem - Sekcja ds. Zamówień
Publicznych KWP Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 a, 60-838 P-ń; pocztą - Sekcja ds. Zamówień
Publicznych KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 P-ń.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KPP Szamotuły.



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.




3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KPP Międzychód.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KPP Grodzisk Wlkp..





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KPP Nowy Tomyśl.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: KPP Gniezno.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: KPP Słupca.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: KPP Kościan.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: KPP Śrem.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Środa Wlkp..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: KPP Września.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: KMP Leszno.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: KPP Wolsztyn.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KPP Ostrów Wlkp..




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: KPP Kępno.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: KPP Ostrzeszów.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: KPP Krotoszyn.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: KPP Koło.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.





2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: KPP Turek.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: KPP Chodzież.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: KPP Gostyń.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: KPP Piła.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: KPP Rawicz.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: KPP Wągrowiec.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: KPP Oborniki.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: KPP Pleszew.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Holowanie i
praca ciężkiego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 92
o 2. czas dojazdu - 8

