
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63370-2015 z dnia 2015-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 odrębne części: 1) Część nr 1 - Holowanie pojazdów o DMC powyżej 3,5

tony oraz praca ciężkiego sprzętu na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego; 2) Część nr 2 - Parkowanie...

Termin składania ofert: 2015-04-01

Numer ogłoszenia: 69594 - 2015; data zamieszczenia: 27. 03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  63370 - 2015 data 20.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

8412743, 8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 odrębne części: 1) Część nr 1 -

Holowanie pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony oraz praca ciężkiego sprzętu na terenie miasta Poznania i

powiatu poznańskiego; 2) Część nr 2 - Parkowanie pojazdów, składowania ich części oraz innych przedmiotów

na parkingu wykonawcy zlokalizowanym w obrębie miasta Poznania. Pojazdy oraz inne przedmioty holowane

będą w szczególności z terenu dzielnicy Poznań - Nowe Miasto oraz następujących gmin powiatu

poznańskiego: Swarzędz, Kórnik, Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska. Zamawiający zastrzega również

możliwość zlecenia usług na rzecz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz

Zarządów i Biur Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komend Powiatowych Policji, działających na

terenie woj. wielkopolskiego..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 odrębne części: 1) Część nr 1 -

Holowanie pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony oraz praca ciężkiego sprzętu na terenie miasta Poznania i

powiatu poznańskiego; 2) Część nr 2 - Parkowanie pojazdów, składowania ich części oraz innych przedmiotów

na parkingu wykonawcy znajdującym się na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego. Pojazdy oraz

inne przedmioty holowane będą w szczególności z terenu dzielnicy Poznań - Nowe Miasto oraz następujących

gmin powiatu poznańskiego: Swarzędz, Kórnik, Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska. Zamawiający zastrzega

również możliwość zlecenia usług na rzecz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w

Poznaniu oraz Zarządów i Biur Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komend Powiatowych Policji,

działających na terenie woj. wielkopolskiego..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3).
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W ogłoszeniu jest:  a) W zakresie części nr 1 postępowania (holowanie pojazdów o masie powyżej 3,5 tony

oraz praca ciężkiego sprzętu) - 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 skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi. b) W zakresie części nr 2 postępowania

(Parkowanie pojazdów i ich części oraz innych przedmiotów) - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,

że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni minimum 250 m²,

znajdującym się na terenie miasta Poznania. Parking powinien spełniać niżej wymienione warunki: -

zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,50 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą

parking; - wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajdują się minimum 1 wydzielone i zamykane

pomieszczenie umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o powierzchni zadaszonej minimum

10 m² - całodobowe przyjmowanie na parkingu holowanych pojazdów i ich części oraz innych przedmiotów; -

teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe

zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer. Zamawiający uzna spełnienie

warunku określonego w lit. b jeżeli Wykonawca wykaże w ofercie więcej niż jeden parking, a suma

utwardzonej powierzchni będzie odpowiadała wymaganej powierzchni min. 250 m² i każdy z nich będzie

posiadł z osobna wyposażenie, o którym mowa w lit. b..

W ogłoszeniu powinno by ć: a) W zakresie części nr 1 postępowania (holowanie pojazdów o masie powyżej

3,5 tony oraz praca ciężkiego sprzętu) - 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 skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi. b) W zakresie

części nr 2 postępowania (Parkowanie pojazdów i ich części oraz innych przedmiotów) - Wykonawca spełni

ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 parkingiem utwardzonym na

powierzchni minimum 250 m², znajdującym się na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego. Parking

powinien spełniać niżej wymienione warunki: - zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,50 m,

zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą parking; - wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym

znajdują się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie umożliwiające składowanie części pojazdów i

akcesoriów, o powierzchni zadaszonej minimum 10 m² - całodobowe przyjmowanie na parkingu holowanych

pojazdów i ich części oraz innych przedmiotów; - teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez

stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy

pomocy kamer. Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w lit. b jeżeli Wykonawca wykaże w

ofercie więcej niż jeden parking, a suma utwardzonej powierzchni będzie odpowiadała wymaganej powierzchni

min. 250 m² i każdy z nich będzie posiadł z osobna wyposażenie, o którym mowa w lit. b..
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