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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: Jolanta Gałka-Tejszerska

Tel.: +48 61/8412752

E-mail: przetargi@po.policja.gov.pl

Faks: +48 61/8412744

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

następujący adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Polska

ul. Dąbrowskiego 17a

Poznań

60-838

Polska

Osoba do kontaktów: Jolanta Gałka-Tejszerska

Tel.: +48 618412752

E-mail: jolanta.galka-tejszerska@po.policja.gov.pl

Faks: +48 618412744

Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne
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Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie parkowania i holowania pojazdów, części

zamiennych i innych rzeczy dla jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

Numer referencyjny: ZZP-2380-5/2018

II.1.2) Główny kod CPV

50118110

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługi holowania pojazdów/innych

przedmiotów oraz pracę ciężkiego sprzętu, a także parkowanie pojazdów,

składowanie części oraz maszyn i urządzeń dla celów procesowych oraz innych na

rzecz jednostek Policji woj. wielkopolskiego. 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/Miejskich Policji działających na terenie woj.

wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 części, a każda

część obejmuje świadczenie ww. usług ze względu na podział terenowy działania

Komend Powiatowych/Miejskich Policji województwa wielkopolskiego. Zakres

terytorialny dla danej części postępowania oraz szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia określony został w zał. nr 1.1. do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 686 209.58 PLN

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:

Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KMP Kalisz

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat kaliski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KMP Kalisz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz

zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.1 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

Wartość bez VAT: 73 356.31 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

Usługi - 53907-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:053907-2018...

2 z 13 2018-02-06, 10:02



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

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

3.Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4.Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KPP Wolsztyn

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat wolsztyński.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KPP Wolsztyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.2 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

Wartość bez VAT: 37 616.33 PLN

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
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Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia podwykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KPP Piła

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat pilski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KPP PIła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz

zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.3 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

Wartość bez VAT: 89 056.67 PLN

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

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KPP Kępno

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat kępiński.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KPP Kępno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz

zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.4 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

Wartość bez VAT: 38 534.20 PLN

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

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia podwykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KPP Środa Wlkp.

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat średzki.
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II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KPP Środa Wlkp.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.5 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

Wartość bez VAT: 58 443.27 PLN

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

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KPP Złotów

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat złotowski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KPP Złotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz

zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.6 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

Wartość bez VAT: 16 708.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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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

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KMP Poznań

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat poznański.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KMP Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.7 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

Wartość bez VAT: 1 348 254.19 PLN

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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Parkowanie i holowanie pojazdów i innych przedmiotów dla KPP Śrem

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63712400

50118110

45510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat śremski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy do celów

procesowych na rzecz KPP Śrem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz

zakres określa załącznik nr 1.1 oraz 2.8 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

Wartość bez VAT: 24 239.71 PLN

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

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowej części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i

nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień do prowadzenia

określonej działalności gospodarczej jeżeli wykaże, że posiada licencję na

wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zezwolenie na wykonywanie

zawodu przewoźnika drogowego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001

r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200).

2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca musi złożyć

licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zezwolenie na

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanymi na podstawie ustawy z

dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200) –

aktualnymi na dzień złożenia oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i świadczenia usługi

holowania przez każdego z nich w pełnym zakresie, każdy Wykonawca składa

przedmiotowy dokument oddzielnie; w przypadku świadczenia usługi holowania

przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

przedmiotowy dokument składa ten Wykonawca, który faktycznie będzie świadczył

usługę holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5

t.. Do złożenia przedmiotowego dokumentu będzie zobowiązany wykonawca

którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Dokumentu nie należy załączać do oferty.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje

lub będzie dysponował:

1 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów

samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

2 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton;

3 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;

4 minimum 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni minimum 150 m , który

powinien spełniać niżej wymienione warunki:

4.1 zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą

wjazdową i oznaczony tablicą wskazujący, iż jest to parking;

4.2 całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking

holowanych pojazdów, części oraz innych przedmiotów;

4.3 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1

wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia,

umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o powierzchni

zadaszonej minimum 10 m ;

4.4 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1

wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia,

umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów samochodowych o DMC do

3,5 tony;

4.5 minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające

przyłącze elektryczne i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w

okresie zimowym, w którym możliwe jest prowadzenie czynności przez

eksperta/rzeczoznawcę;

4.6 oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiający podniesienie i

przemieszczenie całego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające osuszenie

2

2
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Sekcja IV: Procedura

pojazdu;

4.7 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 pkt 4. jeżeli Wykonawca

wykaże w ofercie więcej niż jeden parking, a suma utwardzonej powierzchni

będzie odpowiadała wymaganej powierzchni min. 150 m  i każdy z nich będzie

spełniał z osobna warunki, o których mowa w pkt 4.1 do 4.7.

Przez powierzchnię utwardzoną należy rozumieć powierzchnię, na której został

wysypany/ułożony materiał utwardzający/stabilizujący, następnie zwałowany,

przeciwdziałający powstawaniu kolein i dużych kałuży wody opadowej. Za

powierzchnię utwardzoną nie uważa się wewnętrznych dróg dojazdowych do np.

biur, warsztatów.

II. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający wymaga

złożenia następujących dokumentów:

1 wykaz pojazdów przeznaczonych do świadczenia usługi;

2 opis oferowanego parkingu.

Do złożenia przedmiotowych dokumentów będzie zobowiązany Wykonawca

którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Dokumentów nie należy załączać do oferty.

2

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:

Zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik nr 6.1 do SIWZ.

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

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: 16/03/2018

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

Oferta musi zachować ważność do: 14/05/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 16/03/2018
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul.

Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W otwarciu uczestniczyć będą członkowie komisji przetargowej,wykonawcy i ich

przedstawiciele.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej podanych kwotach

— dla części nr 1– 2 200,00 PLN,

— dla części nr 2 - 1 100,00 PLN,

— dla części nr 3 – 2 600,00 PLN,

— dla części nr 4 – 1 100,00 PLN,

— dla części nr 5– 1 700,00 PLN,

— dla części nr 6 – 500,00 PLN,

— dla części nr 7– 40 000,00 PLN,

— dla części nr 8 – 700,00 PLN.

2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres

nie krótszy niż okres związania ofertą.

II. Podstawy wykluczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia.

Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy

wykluczenia określone wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 ustawy z dnia

29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

zwana dalej uPzp. Na potwierdzenie ich spełnienia wykonawca złoży oświadczenia

i dokumenty określone w pkt. III.1.1) niniejszego ogłoszenia oraz dokumenty

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia z dnia z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r,. poz. 1126)w § 5 albo § 7

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub 8 ust. 1 w przypadku wykonawcy mającego siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w odniesieniu do osoby mającej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie określonej w §

14.

III. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą.

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w

załączniku od 2.1 do 2.8 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku,

gdy:

1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego

umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do

reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy -

dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych

przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie

prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w

formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej ESPD, wypełniony i
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podpisany, aktualny na dzień składania ofert, który stanowi wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści określonej w załączniku nr 3.1

do SIWZ (wymagany oryginał). Zasady złożenia ESPD zostały określone w pkt. IV.3

SIWZ.

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

5. Zobowiązanie innego podmiotu, zgodnie z treścią pkt IV.4 SIWZ

6.Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

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.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z

przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. 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.

5. Odwołanie wnosi się:

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;

2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie

internetowej;

3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt. 1 i .2 w terminie 10 dni od

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676
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Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/02/2018
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