
Ogłoszenie nr 500080570-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Wykonywanie kompleksowych napraw pojazdów uszkodzonych
w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych w

pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 616414-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie kompleksowych napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych

oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych w pojazdach służbowych Policji

będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-144/17

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) 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 kompleksowych napraw pojazdów

uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw

blacharskolakierniczych w pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w
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Szczecinie. 2. Warsztat wykonujący przedmiot zamówienia będzie wykonywał naprawy

pojazdów, opłacanych bezpośrednio przez amawiającego oraz będzie otrzymywał zlecenia

naprawy pojazdów, których rozliczenie będzie odbywało się bezpośrednio z towarzystwem

bezpieczeniowym na podstawie tzw.cesji (naprawy bezgotówkowe). 3. Warsztat wykonujący

przedmiot zamówienia nie może być zlokalizowany dalej aniżeli 20 km od siedziby Wydziału

Transportu w Szczecinie - Stacji Obsługi Samochodów przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie. 4.

Każda zlecona usługa będzie polegała na naprawie lub/i wymianie uszkodzonych elementów

przy zastosowaniu takiego rodzaju i jakości materiałów oraz części zamiennych, które

zapewniają optymalną jakość, wytrzymałość i estetykę realizacji prac naprawczych oraz

oklejania naprawionych pojazdów oznakowanych elementami odblaskowymi, zgodnie z

obowiązującymi w Policji wzorami. 5. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji

na wykonane naprawy oraz na użyte do naprawy części zamienne. 6. W przypadku gdy

producent części ykorzystanej do naprawy udziela gwarancji dłuższej aniżeli 24 miesiące,

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktury za tę część wraz ze

stosowną adnotacją o okresie trwania gwarancji.7. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania

umowy, musi posiadać ważną opłaconą polisę, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł,

potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją

działalność związaną z przedmiotem umowy ponosi odpowiedzialność cywilną oraz obejmującą

kradzież, utratę, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdów powierzonych do naprawy w ramach

umowy. 8. Zamawiający zgodnie z art 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w

zakresie realizacji zamówienia: a) w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), b) do których zostaną

zobowiązani przez pracodawcę na jego rzecz i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez pracodawcę w zamian za otrzymane wynagrodzenie. 9. W przypadku

napraw gotówkowych cenę za 1 roboczogodzinę (jest to jedna stała stawka, stosowana zarówno

do prac blacharsko-lakierniczych, mechanicznych, elektromechanicznych) należy podać w celu

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz w celu realizacji umowy. Zamawiający będzie badał

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

ofertę wskaże wartość 1 rbh w wysokości wyższej niż 90,00 zł. brutto, Zamawiający uzna, że

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. Określona w formularzu kalkulacji cenowej, stanowiącym załącznik

nr 4 do siwz, ilość roboczogodzin jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy

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

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 10.

Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania zamówienia, warunków gwarancji i płatności za

przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do

siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50112100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
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III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Blacharstwa Samochodowego S.C. Bogusław Predko Kazimierz

Buła

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Szczecińska 4

Kod pocztowy: 72-004

Miejscowość: Pilchowo

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 86.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 86.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86.10

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:
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IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Blacharstwa Samochodowego S.C.Bogusław Predko Kazimierz

Buła

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Szczecińska 4

Kod pocztowy: 72-004

Miejscowość: Pilchowo

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 86.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 86.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86.10

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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