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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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
sprzęcietransportowym 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
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w
podzialena części. Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części.
2. Zakres usługi obejmuje:

mailto:zzp@szczecin.policja.gov.pl
www.szczecin.kwp.gov.pl
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a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 133 200.00 PLN / Najdroższa oferta: 343 400.00 PLN brana pod uwagę

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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów 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,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów 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,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz KPP Wałcz
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2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz KPP Drawsko Pomorskie
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Kamień Pomorski
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz KPP Kołobrzeg
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz KPP Szczecinek
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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50110000

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

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

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz KPP Myślibórz
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
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b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz KPP Pyrzyce
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawapojazdów służbowych na rzecz KPP Choszczno
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
wsłużbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie -
naprawałodzi służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego
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2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym,
elektromechanicznymmających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany
zużytych lubuszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po
osiągnięciuprzez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu
międzyobsługowego(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu
transportowego, ściśleokreśla producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 099-196127

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZ-96/2017

Część nr: 1

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie KWP w Szczecinie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:196127-2017:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
AUTO-WOJAK P.U.H.M. Piotr Popiołek
Santocka 44
Szczecin
71-071
Polska
Kod NUTS: PL42
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 277 750.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
kontrola zawieszenia pojazdu z geometrią, układ hamulcowy

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w Koszalinie KWP w Szczecinie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Wałcz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Drawsko Pomorskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Kamień Pomorski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Kołobrzeg

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Szczecinek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfino

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
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Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Myślibórz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 11

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Pyrzyce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 12

Nazwa:
naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Choszczno

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 13

Nazwa:
naprawa łodzi służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jegowniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub umieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż
wymienione w pkt. 1 i 2.

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:
24/08/2017
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