
Komenda Wojewódzka Policji: Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych i napraw

bieżących pojazdów służbowych marki Fiat Ducato użytkowanych przez KWP/ KMP Poznań

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 630703410,

ul. ul. Jana Kochanowskiego 2a , 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61

8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu

/1366,dok.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu

/1366,dok.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Osobiście lub za pośednictwem operatra pocztowego lub kuriera

Adres:

osobiście lub za pośrednictem kuriera - ul. Dąbowskiego 17a, Poznań, za pośrednictwem operatora

pocztowego - ul. Kochanowskiego 2a, Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie obsług

technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki Fiat Ducato użytkowanych przez KWP/

KMP Poznań

Numer referencyjny: ZZP-2380-17/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsług technicznych i

napraw bieżących pojazdów służbowych marki Fiat Ducato użytkowanych przez KWP/ KMP Poznań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50112000-3

Dodatkowe kody CPV:
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II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli

wykaże, że dysponuje minimum 2 osobami tj. wykwalifikowanymi mechanikami samochodowymi,

które posiadają dyplom technika lub czeladniczy w tym zakresie oraz co najmniej 4-letnie

doświadczenie w zawodzie mechanika w ujęciu praktycznym (naprawa i obsługa pojazdów

samochodowych). 2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże,

że dysponuje lub będzie dysponował warsztatem samochodowym wyposażonym łącznie w: a)

uniwersalny komputer diagnostyczny (diagnoskop) OBD, OBD II, EOBD; b) urządzenie do

kompleksowej obsługi klimatyzacji; c) co najmniej jedno zadaszone stanowiska do naprawy

pojazdów wyposażone w kanał lub podnośnik naprawczy umożliwiający naprawę pojazdów o

DMC do 3,5 t., na każde 50 pojazdów objętych umową; d) przyrząd do kontroli stopnia zużycia

płynu hamulcowego; e) przyrząd do ciśnieniowego sprawdzania szczelności układu chłodzenia; f)

„ścieżka diagnostyczna”: tj. rolki do sprawdzania skuteczności hamulców, szarpaki do sprawdzania

luzów w zawieszeniu oraz stopnia tłumienia amortyzatorów; g) pojazd typu laweta do przewozu

jednego lub więcej pojazdów objętych umową; h) przyległym do warsztatu samochodowego

zamkniętym, dozorowanym całodobowo lub objętym monitoringiem lub alarmem placem do

przechowywania jednorazowo do 10% pojazdów objętych umową, przy założeniu, że dla każdego

pojazdu wymagana jest powierzchnia 15m2

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU
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WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Do złożenie przedmiotowego

oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany będzie każdy wykonawca, który złoży

ofertę. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy

odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany

złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia

poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez

Zamawiającego jako najkorzystniejsza 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
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czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2.Wykaz narzędzi,

wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie

później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt.1 -

4. 1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2.1 do SIWZ

wraz z przynależnymi im formularzami, o treści określonej odpowiednio w załącznikach 2A, 2.B i

2C do formularza ofertowego. Formularz wraz z załącznikami musi być złożony w formie

oryginału. UWAGA: Wszystkie pozycje formularza ofertowego oraz kalkulacji cenowej muszą być

wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Formularz ofertowy oraz kalkulacje cenowe winien

zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz nazwy bądź inne

wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich

miejscach formularza ofertowego. 2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub

wykonawców w przypadku, gdy: 2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, 2.2 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. Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3.1 do SIWZ, aktualne na

dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału. 4 Oświadczenie o treści określonej

w załączniku nr 4.1 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne

potwierdzenie, że wykonawca lub podwykonawca wskazany w ofercie nie będący innym

podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. 5. Jeżeli w

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego

podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
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zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.6, o treści określonej w

załączniku nr 5.1 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Kryterium A „Wartość olejów” 10,00

Kryterium B „Cena roboczogodziny”, 20,00

Kryterium C „Wartość części zamiennych” 35,00

Kryterium D „Upust na części zamienne” 30,00

Kryterium E „Czasochłonność jednej obsługi technicznej 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności: 1) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku

VAT jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę

równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki

VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT

zapłaconego przez Wykonawcę; 2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
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w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany

te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem lit. c), c) jeśli

zmiany, o których mowa w lit. a lub b będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również

tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości

zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z

prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w

stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony

przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym

zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z

okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia; 3) dopuszczalna jest zmiana terminu

wykonania usługi w przypadku: a) zaistnienia konieczności naprawy elementów uszkodzonych i

nieujawnionych w trakcie diagnozy lub ujawnionych w trakcie wykonywania usługi; b) zaistnienia

siły wyższej; c) zaistnienia okoliczności zależnych od Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana

terminu nastąpi o okres nie dłuższy niż czas trwania okoliczności wymienionych w lit. a) - c) oraz -

pod warunkiem, ze zmiana terminu nie spowoduje szkody po stronie Zamawiającego lub utrudnienia

pracy jednostki Policji. 4) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji

niewykorzystania przez Zamawiającego wartości przedmiotu umowy do czasu jej wyczerpania. W

takim przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykorzystania przedmiotu umowy. 5)

dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy). W

przypadku zmiany z osób wskazanych w załączniku nr 3 Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zapisy § 10 stosuje się

odpowiednio; 6) jeżeli dotyczy - dopuszczalna jest zmiana na zasadach określonych w art. 22a ust. 6

ustawy Pzp podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 1 ust. 6, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem

wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podmiot (lub wykonawca samodzielnie) spełnia

dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca przed planowaną zmianą lub rezygnacją z

podmiotu winien złożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
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postępowaniu, w zakresie zasobów, na które Wykonawca powoływał się na etapie postępowania, oraz

w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające braku podstaw do

wykluczenia na podstawie 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp, że proponowany podmiot lub

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą podstawy do

wykluczenia wobec tych podmiotów; 7) dopuszczalna jest zmiana osoby (lub osób), o której mowa w

§10 ust. 2. W przypadku takiej zmiany, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż

proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 8) dopuszczalne jest powierzenie części

zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługi nie zawierała

wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez

Wykonawcę, że proponowana zmiana lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego

wykonania usług. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy dopuszczalne jest za zasadach

określonych w § 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania danych podwykonawcy (nazwa

podmiotu) które zostaną wpisane do aneksu. 9) Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu

umowy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest na

żądanie Zamawiającego do przedstawienia oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego brak

podstaw wykluczenia wobec danego podwykonawcy. Wykonawca określi zakres czynności jaki

zamierza powierzyć podwykonawcy. 10) Dokumenty i oświadczenia dot. braku podstaw do

wykluczenia, o których mowa ust 9 winny być wystawione w formie oryginału, a w przypadku

oświadczeń poświadczone przez podwykonawcę, którego dotyczą. 11) dopuszczalna jest zmiana

miejsca wykonywania napraw pojazdów pod warunkiem zachowania warunków lokalizacji (miasta i

terenu powiatu) oraz wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny warsztat spełnia warunki

określone w zamówieniu. 12) dopuszczalne są zmiany określone w art. 144 ust 1 pkt 1 -6 ustawy

Prawo zamówień publicznych. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust 1 -1b,

1d i 1e ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga,

pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy

wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-23, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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