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

www.wielkopolska.policja.gov.pl

Poznań: ZZP-2380-9/2015 Mycie pojazdów słu żbowych u żytkowanych

przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskieg o

Numer ogłoszenia: 20311 - 2015; data zamieszczenia:  16.02.2015

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-2380-9/2015 Mycie pojazdów służbowych

użytkowanych przez wybrane 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 w zakresie mycia oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych użytkowanych przez

wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 15 odrębnych

zadań..

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

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie 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.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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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

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość

minimum 10 000,00 z ł. W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia 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 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:

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
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ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia;

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 załącznikach nr 1.1-1.15 do SIWZ, w

zależności od części na którą Wykonawca składa ofertę, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub

Wykonawców, w przypadku gdy:ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca; 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. 3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału

w postępowaniu będzie polegać na potencjale technicznym innego podmiotu, zobowiązany jest,

przedstawić:pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
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okres korzystania z nich przy wykonaniu 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 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.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.wielkopolska.policja.gov.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:

www.wielkopolska.policja.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.02.2015

godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul.

Dąbrowskiego 17a, 60-844 Poznań.

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 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:  KPP Chodzież.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,
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płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  KPP Czarnków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych) ,

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  KPP Międzychód.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  KPP Nowy Tomyśl.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  KPP Wągrowiec.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  KMP Leszno oraz Wydział Konwojowy Ogniwo w Lesznie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza
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pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  KPP Rawicz oraz Wydział Konwojowy Ogniwo w Rawiczu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  KPP Września.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,
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wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  KPP Piła oraz Wydział Konwojowy Ogniwo w Pile.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Wydział Konwojowy Ogniwo w Szamotułach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych) ciężarowych,

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów

nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego i

woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny. c) mycie standardowe 1 pojazdu raz w miesiącu dla

każdego pojazdu jednostki- ciężarowy specjalistyczny-więźniarka wraz z umyciem wnętrza pojazdu, każdej

celi wraz z odkażaniem, przy użyciu specjalistycznego środka przy każdym myciu..

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: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  KPP Gostyń.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b) mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  KP Murowana Goślina.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje

wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz

odkurzanie wnętrza pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b)

mycie podstawowe z woskowaniem pojazdów osobowych, nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym

zakres mycia podstawowego i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich

środków czyszczących, płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą

możliwą formę rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy

każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  13 NAZWA:  KP Pobiedziska.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje

wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz

odkurzanie wnętrza pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b)

mycie podstawowe z woskowaniem pojazdów osobowych, nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym

zakres mycia podstawowego i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich
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środków czyszczących, płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą

możliwą formę rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy

każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  14 NAZWA:  KP Suchy Las.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje

wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz

odkurzanie wnętrza pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b)

mycie podstawowe z woskowaniem pojazdów osobowych, nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym

zakres mycia podstawowego i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich

środków czyszczących, płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą

możliwą formę rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy

każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  15 NAZWA:  KP Swarzędz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  a) mycie podstawowe pojazdów

osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i pojazdów nieoznakowanych),

nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie

pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie i osuszenie oraz odkurzanie wnętrza

pojazdów przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny; b)mycie podstawowe z

woskowaniem pojazdów osobowych i dostawczo-osobowych typu furgon (pojazdów oznakowanych i

pojazdów nieoznakowanych), nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym zakres mycia podstawowego

i woskowania obejmuje wyłącznie mycie pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących,

płukanie i osuszenie, nawoskowanie właściwym preparatem (dopuszcza się każdą możliwą formę

rozprowadzenia wosku, może być również stosowany wosk w płynie) oraz odkurzanie przy każdym myciu,

wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny..

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: najniższa cena.
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