
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

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

Szczecin: Wykonanie kompleksowych napraw pojazdów uszkodzonych w

wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-

lakierniczych w pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu

KWP w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 154501 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowych napraw pojazdów

uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych w

pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonywanie kompleksowych napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie

innych napraw blacharsko-lakierniczych w pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w

Szczecinie. CPV: 50.11.00.00-9 2. Zamawiający wymaga, aby warsztat wykonujący przedmiot zamówienia, do

którego za każdym razem będą dostarczane i odbierane pojazdy położony był nie dalej niż 25 km od siedziby

Wydziału Transportu KWP w Szczecinie - Stacja Obsługi Samochodów przy ul. Krakusa i Wandy 11 w

Koszalinie. Wykonawca zobligowany jest wskazać odległość i miejsce świadczenia usługi (lokalizacji warsztatu) .

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania odnośnie wykonania usługi, warunków gwarancji i

płatności został zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. 4. W przypadku napraw

gotówkowych cenę za 1 roboczogodzinę ( jest to jedna stała stawka, stosowana zarówno do prac blacharsko-
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lakierniczych, mechanicznych, elektromechanicznych) należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz

w celu realizacji umowy zgodnie z zaoferowaną stawką za 1 roboczogodzinę. Zamawiający będzie badał

ekonomiczność złożonej oferty i w przypadku, gdy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę wskaże

wartość 1 rbh w wysokości wyższej niż 60,00 zł. brutto, Zamawiający uzna, że cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Określona ilość

roboczogodzin 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. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia musi dysponować osobami

posiadającymi kwalifikacje do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym minimum: 1) 1 osobą

posiadającą kwalifikacje mechanika samochodowego, 2) 1 osobą posiadającą kwalifikacje elektryka

samochodowego (elektromechanika), 3) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje lakiernika, 4) 2 osobami

posiadającymi kwalifikacje blacharza 6. W oparciu o wcześniejsze naprawy Wykonawca informuje, że ok 90%

wszystkich roboczogodzin stanowiły prace blacharsko-lakiernicze. 7. W przypadku napraw bezgotówkowych,

całkowitego rozliczenia szkody za wykonanie kompleksowej usługi, dokona Wykonawca z towarzystwem

ubezpieczeniowym, bez pośrednictwa Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed

zawarciem umowy aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł. Z polisy

ubezpieczeniowej lub wniosku jednoznacznie musi wynikać jaka działalność została zgłoszona i objęta

ubezpieczeniem. Jeśli Wykonawca przy wykonaniu zamówienia będzie korzystał z podwykonawców wówczas

polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy musi obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez tych

podwykonawców. Jeżeli fakt opłacenia składki nie wynika z przedstawionej polisy należy załączyć dokument

potwierdzający dokonanie wpłaty. 9. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym

warunki rozliczania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącej

załącznik nr 7 do siwz. 10. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom,

wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy

podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował

zamówienia bez udziału podwykonawcy..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

2 z 5 2016-07-25 13:15



FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku, należy przedłożyć Oświadczenie wykonawcy o

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

siwz

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku, należy przedłożyć Oświadczenie wykonawcy o

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

siwz

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Powyższy warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że

dysponuje jednym z programów do kosztorysowania napraw pojazdów (AUDATEX lub EUROTAX),

dysponowanie jednym miejscem zlokalizowanym na terenie warsztatu albo w jego bezpośrednim

sąsiedztwie, w sposób który uniemożliwi powiększanie się szkód w pojazdach i jego wyposażeniu

przystosowanym do garażowania lub parkowania jednocześnie minimum ośmiu uszkodzonych

pojazdów, odpowiednio zabezpieczonym tj. co najmniej ogrodzonym, oświetlonym i utwardzonym,

zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich w sposób uniemożliwiający wejście (zamykana brama

wjazdowa), całodobowo dozorowanym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu poprzez system

wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer oraz urządzenia rejestrującego z nich obraz -

warsztatem, do którego za każdym razem będą dostarczane i odbierane pojazdy, wyposażonym w co

najmniej: jedną profesjonalną ramę geometryczną z zestawem pomiarowym, jedną bezpyłową kabiną

lakierniczą wyposażoną w zespół filtrów, nawiewów, wyciągów z co najmniej jednym urządzeniem

grzewczym służącym do utrzymania odpowiedniej temperatury w trakcie lakierownia i suszenia

polakierowanego nadwozia samochodu, 5 stanowisk do napraw samochodów osobowych, osobowych

terenowych i typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, jedno stanowisko dostosowane do

napraw samochodów ciężarowych i autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 t, jedno

urządzenie do pomiaru geometrii nadwozia, jedno urządzenie do ustawiania geometrii zawieszenia

pojazdu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku, należy przedłożyć Oświadczenie wykonawcy

ospełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2

do siwz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku, należy przedłożyć Oświadczenie wykonawcy o

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz

oferty cenowej wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji

cenowej stanowiący załącznik nr 6 do siwz 3) Pełnomocnictwo 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. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała

wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z

wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz. 4) W przypadku polegania na zasobach

innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust.2b uPzp należy złożyć pisemne zobowiązanie wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 5 do siwz 5) Wykaz narzędzi (załącznik nr 8 do siwz)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - odległość określona w pełnych kilometrach - 3

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umów stanowiącym załącznik nr 7 do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji

w Szczecinie Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2016

godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin

Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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
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