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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72492-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi holownicze
2018/S 033-072492

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 025-053907)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

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
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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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 025-053907

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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 m2, 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 m2;
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 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 m2 i
każdy z nich będzie spełniał z osobna warunki, o których mowa w pkt 4.1 do 4.7.
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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.
Powinno być:
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: dot. części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 - minimum 150 m2, dot.

części nr 7 - min. 1 000 m2, 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 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 m2 (dot.

części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 lub min. 1 000 m2 - dot. części nr 7 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.
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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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


