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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Poznaniu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 2a

Miejscowość:  Poznań Kod pocztowy:  68-844 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 618412749

Osoba do kontaktów:  Wiesław Gordienko

E-mail:  wieslaw.gordienko@wielkopolska.policja.gov.pl Faks:  +48 618412744

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wielkopolska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
ZZP-2380-17/2015 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej oraz napraw bieżących i powypadkowych
pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej oraz napraw bieżących i
powypadkowych pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 odrębnych zadań. Wykaz pojazdów, dla danej części
zamówienia, użytkowanych przez jednostkę Policji, na rzecz której wykonywane będą usługi, określony został
poniżej. Zakres usługi dla każdej z części z osobna obejmuje:
1) w przypadku obsługi technicznej - diagnostykę pojazdu oraz wymianę zużytych części mechanicznych i
elektrycznych wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu lub podlegających okresowej wymianie,
2) w przypadku napraw powypadkowych - diagnostykę pojazdu oraz wykonanie kompleksowej naprawy pojazdu
uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, wypadku lub uszkodzenia nie związanego z ruchem drogowym,
3) w przypadku naprawy bieżącej - diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych i
elektrycznych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50110000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZZP-2380-17/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_KWPWieslaw
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-041198   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 063-111146  z dnia:  31/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/03/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Opis techniczny oferowanego
przez Wykonawcę warsztatu
samochodowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SIWZ dla potwierdzenia warunku
określonego w
rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ (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
wskazany w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3
SIWZ;

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Opis techniczny oferowanego
przez Wykonawcę warsztatu
samochodowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SIWZ dla potwierdzenia warunku
określonego w
rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ (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
wskazany w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3
SIWZ;
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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 – o
treści określonej w załączniku nr 6
do SIWZ,
potwierdzający warunek określony w
rozdziale IV pkt 1 ppkt 4 SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie
dysponował warsztatem
samochodowym, w którym
świadczone będą usługi,
objętym dozorem osobowym
24 godzinnym lub urządzeniami
alarmowymi, lub
monitoringiem. Jako warsztat
samochodowy, Zamawiający
rozumie nieruchomość wyposażoną
w:
a) 2 stanowiska, każde z nich
wyposażone w podnośnik do 3,5
tony lub kanał
naprawczy, znajdujące się w
pomieszczeniu zamkniętym,
umożliwiające
naprawę podwozia pojazdu;
b) urządzenie komputerowe do
diagnostyki samochodowej – tester
diagnostyczny, do diagnozy co
najmniej pięciu marek samochodów
w
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
(OBD II, EOBD) lub kilka testerów
diagnostycznych do diagnozy łącznie
co najmniej pięciu marek pojazdów;
c) wyważarkę i montażownicę do
opon;
d) zamknięty plac o powierzchni
min. 200 m², który oprócz warsztatu,
również
objęty jest dozorem osobowym
24 godzinnym lub urządzeniami
alarmowymi, lub

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 – o
treści określonej w załączniku nr 6
do SIWZ,
potwierdzający warunek określony w
rozdziale IV pkt 1 ppkt 4 SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie
dysponował warsztatem
samochodowym, w którym
świadczone będą usługi,
objętym dozorem osobowym
24 godzinnym lub urządzeniami
alarmowymi, lub
monitoringiem. Jako warsztat
samochodowy, Zamawiający
rozumie nieruchomość wyposażoną
w:
a) 2 stanowiska, każde z nich
wyposażone w podnośnik do 3,5
tony lub kanał
naprawczy, znajdujące się w
pomieszczeniu zamkniętym,
umożliwiające
naprawę podwozia pojazdu;
b) urządzenie komputerowe do
diagnostyki samochodowej – tester
diagnostyczny, do diagnozy co
najmniej pięciu marek samochodów
w
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
(OBD II, EOBD) lub kilka testerów
diagnostycznych do diagnozy łącznie
co najmniej pięciu marek pojazdów;
c) wyważarkę i montażownicę do
opon;
d) zamknięty plac o powierzchni
min. 200 m², który oprócz warsztatu,
również
objęty jest dozorem osobowym
24 godzinnym lub urządzeniami
alarmowymi, lub
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monitoringiem;
e) nadto, oprócz ww. warsztatu,
Wykonawca musi dysponować:
— ramą pomiarowo-naprawczą,
urządzeniem spawalniczym (automat
spawalniczy) i zgrzewarką oporową
do blach,
— samodzielnym stanowiskiem
lakierniczym wyposażonym w
bezpyłową,
ogrzewaną komorę lakierniczą,
— urządzeniem do obsługi
klimatyzacji samochodowych,
— lawetą przeznaczoną do
przewozu pojazdów o dopuszczalnej
masie do 3,5
tony.
Dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie
dysponował min. 1 osobą –
wykwalifikowanym mechanikiem
samochodowym,
posiadającym min. dyplom
czeladnika w tym zakresie oraz min.
pięcioletnie
doświadczenie w zawodzie
mechanika w ujęciu praktycznym
(naprawa i
obsługa pojazdów samochodowych)

monitoringiem;
e) nadto, oprócz ww. warsztatu,
Wykonawca musi dysponować:
— ramą pomiarowo-naprawczą,
urządzeniem spawalniczym (automat
spawalniczy) i zgrzewarką oporową
do blach,
— samodzielnym stanowiskiem
lakierniczym wyposażonym w
bezpyłową,
ogrzewaną komorę lakierniczą,
— urządzeniem do obsługi
klimatyzacji samochodowych,
— lawetą przeznaczoną do
przewozu pojazdów o dopuszczalnej
masie do 3,5
tony.
Dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie
dysponował min. 1 osobą –
wykwalifikowanym mechanikiem
samochodowym,
posiadającym min. dyplom
czeladnika w tym zakresie oraz min.
pięcioletnie
doświadczenie w zawodzie
mechanika w ujęciu praktycznym
(naprawa i
obsługa pojazdów samochodowych)
3. Wykonawca może polegać na
potencjale technicznym oraz osobie
zdolnej do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
o treści określonej w rozdziale V
pkt 4 ppkt 3 lit. a SIWZ lub inne
dokumenty o treści określonej w
rozdziale V pkt 4 ppkt 3 lit. b SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z
art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
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chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi
winy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w
celu spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie polegał
na zasobach innych podmiotów,
a te podmioty będą brały udział w
realizacji części zamówienia, musi
dostarczyć wraz z ofertą dokumenty
określone w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 i
2 dotyczące tego podmiotu

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
08/05/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/05/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
08/05/2015   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/05/2015   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
4. Inne wymagane dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załącznikach nr 1.1 – 1.13 do SIWZ,
odpowiednio do części w której wykonawca składa ofertę,;
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 - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na
potencjale technicznym lub osobie zdolnej do wykonania zamówienia podmiotu trzeciego, zobowiązany jest,
przedstawić:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 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
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.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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