
Komenda Wojewódzka Policji: Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o

DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję

do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a

ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami)

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: ZAMAWIAJĄCY

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:

Ogłoszenie nr 537276-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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

81090304000000, ul. Małopolska 47 , 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 91 8211479, , e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, , faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.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 ZAMAWIAJĄCEGO: 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)

Tak

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.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:

Tak

Inny sposób:

Pocztą, przez posłańca lub osobiście

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół

ds. Zamówień Publicznych pok. 301

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: Wykonywanie usług usuwania i

holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich

części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem

przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym

(Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami)

Numer referencyjny: Nr ZZ-2380-44/19

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:

Tak

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 wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu

pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych

przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art.

50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze
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zmianami), z podziałem na 15 części (rrozdz.XVII siwz). 2. Realizacja każdej usługi obejmuje: a)

przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego miejsca w czasie: - nie

dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz pojazdu do 3,5 t włącznie

oraz - nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz pojazdu

powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od policjanta, załadunek, dojazd

najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego; d) należyte

zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie

transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej

przez właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów.

Parking położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 3. Przedmiotowe

usługi realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych

Wykonawcy drogą telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki.

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia

obowiązywania wiążącej strony Umowy. 4. Ilość usług określona w załącznikach do siwz –

formularzach kalkulacji cenowej jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może

ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie

będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 5. Zaoferowana przez

Wykonawcę cena ryczałtowa brutto musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie

(nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji

przedmiotowej usługi typu dojazd do miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi,

rozładunek, użycie dźwigu, specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany

parking, ubezpieczenie itp. muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za

ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób

przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i

wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w

opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za

powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia od funkcjonariusza Policji do przekazania

pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na wskazanym parkingu. 6. Zamawiający nie

będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się do

posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną z

przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 8. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1
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ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018r. poz. 1917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem

holującym, załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i

rozładunek) na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i)

podmiotu gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi. 9. Podwykonawcy:

a) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b) W

przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez

Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych

kontaktowych (załącznik nr 2 i 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w

rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załączniki nr 8 do siwz). W przypadku braku takiego

oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału

podwykonawcy

II.5) Główny kod CPV: 50118110-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 160268,94

Waluta:

PLN

(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: Tak

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: Przedmiot

zamówienia może być zwiększony o 20% w każdej części na podstawie art.67 ust.1 okt 5 uPzp.

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:
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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 POSTĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na wykonywanie

zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o

transporcie drogowym. Przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego

transportu drogowego rzeczy uznaję się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu

przewoźnika do czasu upływu terminu ważności licencji lub wydania zezwolenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie dla żadnej z części;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca będzie dysponować/dysponuje co najmniej jednym pojazdem

przystosowanym do wykonania zamówienia, sprawnym technicznie i spełniającym zapisy

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu

ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku składania oferty na

więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać tyle pojazdów do wykonania

zamówienia na ile części składa ofertę. Dotyczy również Wykonawców, którzy na podstawie

wcześniejszych umów świadczą przedmiotowe usługi na terenie innych jednostek. W przypadku

niespełnienia powyższego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego

oferta zostanie uznana za odrzuconą

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:
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Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiający 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 4 ustawy Pzp)

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

B. ETAP PO OTWARCIU OFERT:Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: a)

Wykonawca (podwykonawca) nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych

w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 a) i b) siwz z zastrzeżeniem zapisów w rozdziale V ust. 1, pkt 1.1.1.

siwz: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku poważnego naruszenia w sposób zawiniony

obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość; W przypadku składania oferty wspólnej
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ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie

należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie Wykonawcy o braku nienależytego wykonania lub

niewykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego z

przyczyn leżących po jego stronie; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w

oryginale. 4) oświadczenie Wykonawcy o braku naruszenia obowiązków dotyczących płatności

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne W przypadku składania

oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców kładających ofertę wspólną. Ww.

oświadczenie należy złożyć w oryginale. Oświadczenia to należy złożyć zgodnie z wzorem

oświadczeń stanowiącym - załącznik nr 9 do siwz.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt.

1.2: 1) kopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wydane na

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) potwierdzającego, że

Wykonawca jest wpisany do jednej\go z rejestrów zawodowych prowadzonych w państwie

członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

uznaję się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika do czasu upływu

terminu ważności licencji lub wydania zezwolenia. 2) wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami – załącznik nr 7 do siwz

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie

o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 1.1. W przypadku

korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych

podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów

określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; - w przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw

wykluczenia 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień

składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1

pkt. 1.2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w

oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w

jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania

oferty wspólnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie (w przypadku konsorcjum każdy członek, w przypadku spółki

cywilnej każdy wspólnik itd.) . Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 3.

zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach

innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 4.

wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 5. wypełniony/e i podpisany/e oryginał/y

formularza/y kalkulacji cenowej - na daną część - według wzorów stanowiących załączniki od nr

6.1 do 6.9 do siwz; 6. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem

kopii do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do

wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do

reprezentacji wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.).

Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z

wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust. 11 siwz. B. ETAP PO

OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do

siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z

Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium tylko na część III zamówienia w wysokości

1.500,00 zł. Natomiast na pozostałe części zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia

wadium. 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.04.2019 r.

do godziny 13.00. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w

pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599

0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy

Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści

tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku,

zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze

żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności,

o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6.

Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o

których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku

formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego,

pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach

od 11.00 – 14.00.

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

Nie
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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

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

Nie

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

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:
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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:

Nie

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:
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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

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów DMC powyżej 3,5t 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:

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:
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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:

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:
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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, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 142 ust. 5

oraz art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do treści oferty. Wszelkie

zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, w

następujących przypadkach: 1) zmiana cen jednostkowych usług w przypadku urzędowej zmiany

stawki podatku VAT 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości

minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne. 2. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub

Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, rachunków bankowych, osób

zatrudnionych  do wykonywania czynności w zamówieniu, pojazdu wskazanego w wykazie załącznik

nr 2 do umowy, zmianie podwykonawcy  i numerów telefonów kontaktowych Strony niezwłocznie

informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy. 3. Dokonanie zmiany w ust. 1 pkt. 2 i 3 może nastąpić, pod warunkiem wykazania przez

Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym

uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu, będzie

przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem

stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za usługę holowania. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu  wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia 
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następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6. Termin, od

którego ulegnie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalą w aneksie do umowy. 7. Zmiana

umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 3 jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-24, godzina: 13:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-04-24 okres w dniach: (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

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO zastosowanej przez
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Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda

Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin; 2. inspektorem ochrony

danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest Pan podinsp. Tomasz

Kopka, tel. 91 821 15 70, e-mail: tomasz.kopka@sc.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem

Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Wałczu, sygn. postępowania:

ZZ-2380-38/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „uPzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,

zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas

trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wynikają z uPzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; * skorzystanie z prawa do sprostowania nie

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu

oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO **: ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
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narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym

mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

nadzór kompetencyjny KP Chojna - na obszarze gmin: Chojna, Trzcińsko Zdrój,

Cedynia, Moryń i Mieszkowice

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do
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miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 21729,07

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e21ac...

20 z 36 12.04.2019, 14:40



czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: nadzór kompetencyjny KPP Myślibórz – na obszarze całego powiatu myśliborskim

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do

miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
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wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 18395,29

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 3 Nazwa: nadzór kompetencyjny KMP Szczecin- na obszarze Miasta Gminy Szczecin

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do

miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na
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wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 51512,80

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: nadzór kompetencyjny KMP Świnoujście- na obszarze Miasta Gminy Świnoujście

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do

miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1
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ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 20075,58

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
5 Nazwa:

nadzór kompetencyjny KPP Białogard- na obszarze całego powiatu

białogardzkiego

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz
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pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do

miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)
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na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 8220,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
6 Nazwa:

nadzór kompetencyjny KPP Kołobrzeg- na obszarze całego powiatu

kołobrzeskiego

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w
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czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do

miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 8532,86

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: nadzór kompetencyjny KPP Świdwin- na obszarze całego powiatu świdwińskiego

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą
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telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do

miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 9525,07

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
8 Nazwa:

nadzór kompetencyjny KP Nowogard- na obszarze administracyjnym gminy

Nowogard i Osina

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z
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rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do

miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 9525,03

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
9 Nazwa:

nadzór kompetencyjny KPP Goleniów- na obszarze całego powiatu goleniowskiego

z wyłączeniem gminy Nowogard i Osina

1) 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:1. Realizacja

każdej usługi obejmuje: a) przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; b) dojazd do wskazanego

miejsca w czasie: - nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania zlecenia na holowanie/przewóz

pojazdu do 3,5 t włącznie oraz -nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia na

holowanie/przewóz pojazdu powyżej 3,5t; c) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od

policjanta, załadunek, dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego;

d) należyte zabezpieczenie pojazdu i/lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w

czasie transportu; e) wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego

pracownika parkingu; f) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez

właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. Parking

położony jest w odległości do 30 km od siedziby jednostki zlecającej usługę. 2. Przedmiotowe usługi

realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą

telefoniczną (potwierdzonych drogą faksową) przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca

zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania

wiążącej strony Umowy. 3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części

zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto

musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji

zamówienia w całości. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi typu dojazd do
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miejsca zdarzenia, załadunek, wyciąganie pojazdu spoza drogi, rozładunek, użycie dźwigu,

specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie pojazdu i przewóz na wskazany parking, ubezpieczenie itp.

muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Za ustalenie ilości prac koniecznych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Koszt dojazdu do miejsca

zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia

od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez Zamawiającego na

wskazanym parkingu. 5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną

z przedmiotem zamówienia w trakcie całego okresu obowiązywania umowy na kwotę nie mniejsza niż

100.000 zł. 7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 ze zmianami) lub analogicznych

przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj. dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem holującym,

załadunek uszkodzonego pojazdu i/lub jego części i jego transport do miejsca rozładunku i rozładunek)

na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu

gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 12753,17

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e21ac...

35 z 36 12.04.2019, 14:40



czas dojazdu dla pojazdów o DMC do 3,5t włacznie 35,00

czas dojazdu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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