
Ogłoszenie nr 13234 - 2017 z dnia 2017-01-24 r.

Szczecin: Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem

pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych

na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art.

130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 ,

poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 24

części.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

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

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

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 810903040, ul. ul.

Małopolska  47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail

zzp@szczecin.policja.gov.pl, faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

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

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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i
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holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z

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

Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 24 części.

Numer referencyjny: ZZ-2380-5,8/17

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:

wszystkich części

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: 1. Przedmiotem

zamówienia jest wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów o DMC do 3,5t włącznie oraz 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. 2012 , poz. 1137 ze zmianami). 2. Przedmiot zamówienia podzielono na 24 części – zakres terytorialny

świadczenia usługi dla każdej części zamówienia obejmuje teren administracyjny podległy danej jednostce

Policji tj.: - dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie: a) część 1 - nadzór kompetencyjny KMP w Szczecinie- na

obszarze Miasta Gminy Szczecin dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie; b) część 2 - nadzór kompetencyjny KMP

w Świnoujściu – na obszarze Miasta Gminy Świnoujście dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie; c) część 3 -

nadzór kompetencyjny KPP Białogard – obszar całego powiatu białogardzkiego dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie; d) część 4 - nadzór kompetencyjny KP Nowogard - na obszarze gminy Nowogard dla pojazdów o DMC

do 3,5t włącznie; e) część 5 - nadzór kompetencyjny KPP Gryfice – na obszarze całego powiatu gryfickiego dla

pojazdów o DMC do 3,5t włącznie; f) część 6 - nadzór kompetencyjny KP Chojna – na obszarze gmin: Chojna,

Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Moryń i Mieszkowice dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie; g) część 7 - nadzór

kompetencyjny KPP Kołobrzeg - na obszarze całego powiatu kołobrzeskiego dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie; h) część 8 - nadzór kompetencyjny KPP Łobez – na obszarze całego powiatu łobeskiego dla pojazdów
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o DMC do 3,5t włącznie; i) część 9 - nadzór kompetencyjny KPP Myślibórz - na obszarze całego powiatu

myśliborskiego dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie; j) część 10 - nadzór kompetencyjny KPP Świdwin - na

obszarze całego powiatu świdwińskiego dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie; k) część 11 - nadzór

kompetencyjny KPP Wałcz - na obszarze całego powiatu wałeckiego dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie; l)

część 12 - nadzór kompetencyjny KPP Pyrzyce – na obszarze całego powiatu pyrzyckiego dla pojazdów o DMC

do 3,5t włącznie; - dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t: a) część 13- nadzór kompetencyjny KMP w Szczecinie-

na obszarze Miasta Gminy Szczecin dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t; b) część 14 - nadzór kompetencyjny

KMP w Świnoujściu – na obszarze Miasta Gminy Świnoujście dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t; c) część 15 -

nadzór kompetencyjny KPP Białogard – obszar całego powiatu białogardzkiego dla pojazdów o DMC powyżej

3,5 t; d) część 16 - nadzór kompetencyjny KP Nowogard - na obszarze gminy Nowogard dla pojazdów o DMC

powyżej 3,5 t; e) część 17 - nadzór kompetencyjny KPP Gryfice – na obszarze całego powiatu gryfickiego dla

pojazdów o DMC powyżej 3,5 t; f) część 18 - nadzór kompetencyjny KP Chojna – na obszarze gmin: Chojna,

Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Moryń i Mieszkowice, g) część 19 - nadzór kompetencyjny KPP Kołobrzeg - na

obszarze całego powiatu kołobrzeskiego dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t; h) część 20 - nadzór

kompetencyjny KPP Łobez – na obszarze całego powiatu łobeskiego dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t; i) część

21 - nadzór kompetencyjny KPP Myślibórz - na obszarze całego powiatu myśliborskiego dla pojazdów o DMC

powyżej 3,5 t; j) część 22 - nadzór kompetencyjny KPP Świdwin - na obszarze całego powiatu świdwińskiego

dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t; k) część 23 - nadzór kompetencyjny KPP Wałcz - na obszarze całego

powiatu wałeckiego dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t; l) część 24 - nadzór kompetencyjny KPP Pyrzyce – na

obszarze całego powiatu pyrzyckiego dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. 3. 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 w przypadku realizacji części od 1 do 12 zamówienia oraz

-nie dłuższym niż 90 minut od chwili otrzymania zlecenia w przypadku realizacji części od 13 do 24 zamówienia;

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. 4.

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. 5. Określona ilość usług określona załącznikach nr 6.1 – 6.24 do siwz– Formularz kalkulacji

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

w stosunku do Zamawiającego. 6. 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 przewozu

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. 7. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania

zamówienia. 8. 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

70.000 zł. 9. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z

dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw

członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z

wykonywaniem usługi (tj. dojazdem do miejsca zdarzenia pojazdem holującym, załadunkiem uszkodzonego

pojazdu i/lub jego części i jego transportem do miejsca rozładunku i rozładunku) na cały okres realizacji

zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu gospodarczego, który będzie osobiście

świadczył przedmiotowe usługi. 10. Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku

Zamówień Publicznych (CPV): 50118110-9- Usługi holownicze 11. Ilekroć w niniejszym siwz przedmiot

zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w

przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i

systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było

przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez

Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy

techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego

usługi/dostawy/roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie

jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważne zawierające

dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
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wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. 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 3 do siwz). Zapisy dotyczące

podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorach umów (załączniki nr 8 , 9, 10 i 11 do

siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował

zamówienia bez udziału podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 50118110-9

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

Wartość bez VAT: 251626.01

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: nie

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:

data zakończenia: 31/12/2018

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: Dla każdej części zamówienia - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada

wymagane kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zapewniające

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu
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przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami). 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: Dla każdej części zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych

wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - dla części od 1 do 12 zamówienia - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada

wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże,

że: będzie dysponować/dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do holowania pojazdów o

DMC do 3,5t włącznie, sprawnym technicznie i spełniającym zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 31.12.2002r. 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 oferta zostanie odrzucona we wszystkich

tych częściach, na które Wykonawca złożył ofertę, jako niezgodna ze specyfikacją. - dla części od 13 do 24

zamówienia - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: będzie dysponować/dysponuje co najmniej

jednym pojazdem przystosowanym do holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5t, sprawnym technicznie i

spełniającym zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. 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 oferta zostanie odrzucona we wszystkich tych częściach, na które

Wykonawca złożył ofertę, jako niezgodna ze specyfikacją.

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: nie

Informacje dodatkowe:
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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 nie

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:

Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie

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:

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 SIWZ dla każdej części zamówienia, tj.: - koncesja, zezwolenie, licencja lub

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub ważna licencja na

wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń

technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o

podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7. 1 i 7.2 do siwz - wykaz narzędzi odpowiednio dla

danej części zamówienia;

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
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Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie

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

ETAP ZŁOŻENIA OFERT 1. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi

oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 2. wypełniony i podpisany formularz

kalkulacji cenowej stanowiący załącznik r 6.1 – 6.24 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia; 3.

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. 4.

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; 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 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:

nie

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

nie

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

katalogów elektronicznych:

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

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

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

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:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
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ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

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

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

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:
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nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, 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
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego

lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, 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 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: 06/02/2017, godzina: 11:30,

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: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: KMP w Szczecinie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KMP w

Szczecinie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 60406.50

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: KMP w Świnoujściu dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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 -
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określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KMP w

Świnoujściu dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 23577.24

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: KPP w Białogardzie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Białogardzie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 3658.54

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
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Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: KP w Nowogardzie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KP w

Nowogardzie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 4065.04

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: KPP w Gryficach dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Gryficach dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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: 27642.28

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6    Nazwa: KP w Chojnie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KP w Chojnie

dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 18292.68

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7    Nazwa: KPP Kołobrzeg dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Kołobrzegu dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 7723.58

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8    Nazwa: KPP w Łobzie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Łobzie

dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 16260.16

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9    Nazwa: KPP w Myśliborzu dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Myśliborzu dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 8130.08

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10    Nazwa: KPP w Świdwinie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Świdwinie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9

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

Wartość bez VAT: 10975.61

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11    Nazwa: KPP Wałcz dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Wałczu

dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 6910.57

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12    Nazwa: KPP Pyrzyce dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie
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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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP Pyrzyce dla

pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie

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

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

Wartość bez VAT: 7154.47

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13    Nazwa: KMP w Szczecinie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KMP w

Szczecinie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 16666.67

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8d20cbd7-82d5-4f2f-a9bc...

23 z 30 2017-01-24 13:04



5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14    Nazwa: KMP w Świnoujściu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KMP w

Świnoujściu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 8536.59

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15    Nazwa: KPP w Białogardzie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w
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Białogardzie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 4878.05

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16    Nazwa: KP w Nowogardzie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KP w

Nowogardzie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 2439.02

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 17    Nazwa: KPP w Gryficach dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Gryficach dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t,

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

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

Wartość bez VAT: 6504.07

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18    Nazwa: KP w Chojnie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KP w Chojnie

dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 1626.02

Waluta:

pln
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4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19    Nazwa: KPP w Kołobrzegu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Kołobrzegu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 4065.04

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20    Nazwa: KPP w Łobzie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t,

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia
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20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Łobzie

dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t,

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

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

Wartość bez VAT: 2439.02

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21    Nazwa: KPP w Myśliborzu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Myśliborzu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 7317.07

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 22    Nazwa: KPP w Świdwinie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w

Świdwinie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 3658.54

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23    Nazwa: KPP w Wałczu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t,

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Wałczu

dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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

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

Wartość bez VAT: 1626.02

Waluta:
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pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24    Nazwa: KPP Pyrzyce dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

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:Wykonywanie

usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów

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

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP Pyrzyce dla

pojazdów o DMC powyżej 3,5 t.

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

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

Wartość bez VAT: 7073.17

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60

Czas dojazdu do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia podany w minutach 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8d20cbd7-82d5-4f2f-a9bc...

30 z 30 2017-01-24 13:04


