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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122494-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
2017/S 065-122494

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
Poznań
60-844
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Miłoszewska
Tel.:  +48 618412745
E-mail: grazyna.miloszewska@po.policja.gov.pl 
Faks:  +48 618412744
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi okresowych przeglądów gwarancyjnych pojazdów marki Kia Cee'd, Skoda, Volkswagen, użytkowanych
przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego.
Numer referencyjny: ZZP-2380-2/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:grazyna.miloszewska@po.policja.gov.pl
www.wielkopolska.policja.gov.pl
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1.Zakres usług obejmuje następujące czynności:
1.1.wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych przy określonym powyżej przebiegu, zgodnie z
wymaganiami i czynnościami przewidywanymi przez producenta danej marki pojazdu oraz napraw bieżących
pojazdów,
1.2.czynności obsługowych, których konieczność wykonania stwierdzono w trakcie wykonywanego przeglądu
(w tym materiały eksploatacyjne podlegające wymianie poza zakresem podstawowym dla danego przebiegu,
przeglądu),
1.3.usługi uzupełnienia olejów i płynów eksploatacyjnych w miarę występujących potrzeb,
1.4.naprawy bieżące.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:
2.1. usługi dla pojazdów marki Kia Cee'd,
2.2. usługi dla pojazdów marki Skoda,
2.3. usługi dla pojazdów marki Volkswagen.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi dla pojazdów marki Kia Cee'd,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań lub powiat poznański.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres usług obejmuje następujące czynności:
1.wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych przy określonym powyżej przebiegu, zgodnie z
wymaganiami i czynnościami przewidywanymi przez producenta danej marki pojazdu oraz napraw bieżących
pojazdów,
2.czynności obsługowych, których konieczność wykonania stwierdzono w trakcie wykonywanego przeglądu
(w tym materiały eksploatacyjne podlegające wymianie poza zakresem podstawowym dla danego przebiegu,
przeglądu),
3.usługi uzupełnienia olejów i płynów eksploatacyjnych w miarę występujących potrzeb,
4.naprawy bieżące.
Szacunkowe ilości i bliższe informacje określa zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający zgodnie z art. 36 a ust. 2 nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadania nr 2 – pojazdy marki Skoda Yeti, Superb
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań lub powiat poznański.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres usług obejmuje następujące czynności:
1.wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych przy określonym powyżej przebiegu, zgodnie z
wymaganiami i czynnościami przewidywanymi przez producenta danej marki pojazdu oraz napraw bieżących
pojazdów,
2.czynności obsługowych, których konieczność wykonania stwierdzono w trakcie wykonywanego przeglądu
(w tym materiały eksploatacyjne podlegające wymianie poza zakresem podstawowym dla danego przebiegu,
przeglądu),
3.usługi uzupełnienia olejów i płynów eksploatacyjnych w miarę występujących potrzeb,
4.naprawy bieżące.
Szacunkowe ilości i bliższe informacje określa zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający zgodnie z art. 36 a ust. 2 nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadania nr 3 – pojazdy marki Volkswagen
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań lub powiat poznański.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres usług obejmuje następujące czynności:
1.wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych przy określonym powyżej przebiegu, zgodnie z
wymaganiami i czynnościami przewidywanymi przez producenta danej marki pojazdu oraz napraw bieżących
pojazdów,
2.czynności obsługowych, których konieczność wykonania stwierdzono w trakcie wykonywanego przeglądu
(w tym materiały eksploatacyjne podlegające wymianie poza zakresem podstawowym dla danego przebiegu,
przeglądu),
3.usługi uzupełnienia olejów i płynów eksploatacyjnych w miarę występujących potrzeb,
4.naprawy bieżące.
Szacunkowe ilości i bliższe informacje określa zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający zgodnie z art. 36 a ust. 2 nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w
postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1,
5, 6 i 8 ustawy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000
PLN dla każdego zadania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 200
000 PLN dla każdego zadnia, w przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na trzy zadania –wówczas
gwarancja podlega sumowaniu i będzie wymagana na 600 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą odpowiedzialne za
świadczenie usług oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami,
(wzór wykazu zostanie przekazany wraz z wezwaniem do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona – wymagany oryginał)
2. Certyfikat, świadectwo lub inny dokument potwierdzający odbyte szkolenie przez dana osobę z zakresu
obsługi technicznej wydany przez generalnego importera marki dla każdego objętego postępowaniem modelu
pojazdu, (dla zadania nr 1- przeszkolenie z zakresu Kia Cee'd, dla zadania nr 2- przeszkolenie z zakresu Skoda
Yeti oraz Skoda Superb, -zadanie nr 3- przeszkolenie z zakresu VW Crafter, VW T6 oraz AW T5).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą przeszkolenie
z zakresu obsługi technicznej przeprowadzone przez generalnego importera marki dla każdego objętego
postępowaniem modelu pojazdu,
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 5 do SIWZ, który stanowią projekty umów.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań. W otwarciu ofert uczestniczyć będą
członkowie komisji przetargowej, wykonawcy i ich przedstawiciele.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2019 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
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1.1. zadanie nr 1 – 2 000 PLN,
1.2. zadanie nr 2 – 2 500 PLN,
1.3. zadanie nr 3 – 2 500 PLN.
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
2.1. w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046
0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium – ZZP-2380-2/2017- Przeglądy gwarancyjne pojazdów – zad. nr. ”
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. W przypadkach określonych w ppkt 2.2-2.5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu
oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) oraz załączenia do oferty
kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku określonym w ppkt 2.1 Wykonawca
załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną za zgodność z
oryginałem.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres
związania ofertą.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i wymagane dokumenty szczegółowo
zostały opisane w rozdziale VI SIWZ.
6. Dokumenty, jakie Wykonawca będzie musiał złożyć po wezwaniu przez Zamawiającego:
6.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 ustawy,
6.2. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp,
6.3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust 5 pkt 6 ustawy,
6.4. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp,
6.5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
6.6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
6.7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
6.8. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
6.9. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy,
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6.10.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
6.11.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej listy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
6.12.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie.
1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
1.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
1.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
1.4. Odwołanie wnosi się:
1.4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób,
1.4.2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
1.4.3. w przypadku innych czynności niż wskazane w lit. a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2017


