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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196127-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

2017/S 099-196127

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
Szczecin
70-515
Polska
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień Publicznych KWP w Szczecinie
Tel.:  +48 918211490
E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl 
Faks:  +48 918211477
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.kwp.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie
transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części.
Numer referencyjny: ZZ-2380-65/17

II.1.2) Główny kod CPV
50110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zzp@szczecin.policja.gov.pl
www.szczecin.kwp.gov.pl
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale
na części. Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części.
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 765 230.40 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie KWP w Szczecinie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie KWP w Szczecinie
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 489 289.84 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie KWP w Szczecinie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Koszalin.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie KWP w Szczecinie
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 118 122.86 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Wałcz
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Wałcz.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Wałcz
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 727.51 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Drawsko Pomorskie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Drawsko Pomorskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Drawsko Pomorskie
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 786.99 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Kamień Pomorski
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kamień Pomorski.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Kamień Pomorski
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 817.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfice
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gryfice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfice
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 788.62 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Kołobrzeg
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kołobrzeg.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Kołobrzeg
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 949.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Szczecinek
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecinek.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Szczecinek
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 366.39 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfino
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gryfino.
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfino
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 227.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Myślibórz
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Myślibórz.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Myślibórz
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2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 378.05 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Pyrzyce
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Pyrzyce.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Pyrzyce
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
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b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 686.29 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Choszczno
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Choszczno.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
pojazdów służbowych na rzecz KPP Choszczno
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
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3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 439.02 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa łodzi służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Zachodniopomorskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – naprawa
łodzi służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) – to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) – to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 650.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) dla części od 1 do 2 zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności
techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: przez cały okres
realizacji umowy dysponuje lub będzie dysponował następującymi środkami technicznymi niezbędnemu do
realizacji usługi:
— co najmniej jedno stanowisko wyposażone w tester diagnostyczny OBDII (EOBD) obsługujący marki
pojazdów określonych w załączniku 7.1 do siwz;
— dwoma stanowiskami do naprawy samochodów osobowych, osobowo-terenowych i typu furgon o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
— jednym stanowiskiem dostosowanym do naprawy samochodów ciężarowych i autobusów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 7t,
— ścieżką diagnostyczną umożliwiającą kontrolę zawieszania pojazdu z geometrią, układu hamulcowego;
— montażownicę oraz wyważarkę do opon na felgach stalowych i aluminiowych,
— plac utwardzony, ogrodzony i oświetlony, zabezpieczony przez dostępem osób trzecich, całodobowo
dozorowany przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer
oraz urządzenia rejestrującego z nich obraz,
b) dla części od 3 do 12 zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności
techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że przez cały okres
realizacji umowy dysponuje lub będzie dysponował następującymi środkami technicznymi niezbędnemu do
realizacji usługi:
— co najmniej jedno stanowisko wyposażone w tester diagnostyczny OBDII (EOBD) obsługujący marki
pojazdów określonych w załączniku 7.2 do siwz;,
— dwoma stanowiskami do naprawy samochodów osobowych, osobowo-terenowych i typu furgon o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
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— ścieżką diagnostyczną umożliwiającą kontrolę zawieszania pojazdu z geometrią, układu hamulcowego,
— montażownicę oraz wyważarkę do opon na felgach stalowych i aluminiowych,
— plac utwardzony, ogrodzony i oświetlony, zabezpieczony przez dostępem osób trzecich, całodobowo
dozorowany przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer
oraz urządzenia rejestrującego z nich obraz,
c) dla części 13 zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że przez cały okres realizacji umowy
dysponuje lub będzie dysponował następującymi środkami technicznymi niezbędnemu do realizacji usługi:
— co najmniej jeden tester mobilny diagnostyczny obsługujący sprzęt transportowy i silniki określone w
załączniku 7.3 do siwz.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
KWP w Szczecinie, Szczecin, pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 301.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. Środki ochrony prawnej ustawy
Pzp
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie uPzp.
3. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
4. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej
5. Wobec czynności innych niż określone w ust. 4: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2017
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