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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149056-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi w zakresie napraw samochodów
2018/S 067-149056

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
22/18
11 Listopada 37-59
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kęsiak
E-mail: pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl 
Faks:  +48 483452002
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu, pokój
801 (8-piętro)
ul. 11 Listopada 37/59
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kęsiak
E-mail: pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

mailto:pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl
www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
mailto:pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi napraw w zewnętrznych zakładach naprawczych pojazdów służbowych będących na stanie KWP z s. w
Radomiu
Numer referencyjny: 22/18

II.1.2) Główny kod CPV
50112100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługi napraw w zewnętrznych zakładach naprawczych pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w
Radomiu.
Zadanie nr 1: świadczenie usług wraz z ewentualnym zakupem części w zakresie napraw bieżących gdzie
ilość rbh przeznaczonych na wykonanie naprawy pojazdu nie przekroczy 8rbh, napraw wulkanizacyjnych
wraz z sezonową wymianą ogumienia oraz serwisem i naprawą układów klimatyzacji pojazdów służbowych
eksploatowanych w: KMP Radom, KMP Płock, KMP Ostrołęka, KPP Ciechanów, KPP Białobrzegi, KPP
Gostynin, KPP Grójec, KPP Kozienice, KPP Lipsko, KPP Maków Maz., KPP Mława, KPP Ostrów Maz., KPP
Płońsk, KPP Przasnysz, KPP Przysucha, KPP Pułtusk, KPP Sierpc, KPP Sochaczew, KPP Szydłowiec, KPP
Wyszków, KPP Zwoleń, KPP Żuromin i KPP Żyrardów.
Zadanie nr 2: świadczenie usług (wraz z ewentualnym zakupem części) w zakresie napraw bieżących, napraw
wulkanizacyjnych wraz z sezonową wymianą ogumienia, serwisu i naprawy układu klimatyzacji oraz obsługi
technicznej pojazdów służbowych eksploatowanych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi napraw w zewnętrznych zakładach naprawczych pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w
Radomiu.
Zadanie nr 1: świadczenie usług wraz z ewentualnym zakupem części w zakresie napraw bieżących gdzie
ilość rbh przeznaczonych na wykonanie naprawy pojazdu nie przekroczy 8rbh, napraw wulkanizacyjnych
wraz z sezonową wymianą ogumienia oraz serwisem i naprawą układów klimatyzacji pojazdów służbowych
eksploatowanych w: KMP Radom, KMP Płock, KMP Ostrołęka, KPP Ciechanów, KPP Białobrzegi, KPP
Gostynin, KPP Grójec, KPP Kozienice, KPP Lipsko, KPP Maków Maz., KPP Mława, KPP Ostrów Maz., KPP
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Płońsk, KPP Przasnysz, KPP Przysucha, KPP Pułtusk, KPP Sierpc, KPP Sochaczew, KPP Szydłowiec, KPP
Wyszków, KPP Zwoleń, KPP Żuromin i KPP Żyrardów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2: świadczenie usług (wraz z ewentualnym zakupem części) w zakresie napraw bieżących, napraw
wulkanizacyjnych wraz z sezonową wymianą ogumienia, serwisu i naprawy układu klimatyzacji oraz obsługi
technicznej pojazdów służbowych eksploatowanych przez jednostki policji KWP zs. w Radomiu: KMP Siedlce,
KPP Garwolin, KPP Łosice, KPP Sokołów Podlaski i KPP Węgrów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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
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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:
Dla zad. nr 1:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował warsztatami samochodowymi usytuowanymi.
W odległości maksymalnej 15 km od każdej z siedzib: KMP Radom, KMP Płock, KMP Ostrołęka, KPP
Ciechanów, KPP Białobrzegi, KPP Gostynin, KPP Grójec, KPP Kozienice, KPP Lipsko, KPP Maków Maz.,
KPP Mława, KPP Ostrów Maz., KPP Płońsk, KPP Przasnysz, KPP Przysucha, KPP Pułtusk, KPP Sierpc, KPP
Sochaczew, KPP Szydłowiec, KPP Wyszków, KPP Zwoleń, KPP Żuromin i KPP Żyrardów wyposażonymi w
następujące urządzenia:
a) co najmniej jedno stanowisko wyposażone w tester diagnostyczny OBDII (EOBD) obsługujący marki
pojazdów określonych w zał. do SIWZ;
b) każdy w minimum 2 stanowiska, z podnośnikami lub kanałem na których możliwa jest w jednym czasie
naprawa pojazdów: w tym: 1 stanowisko dla pojazdów typu furgon (odpowiadającym gabarytom pojazdów marki
Fiat Ducato, Mercedes Sprinter), ścieżka diagnostyczna umożliwiająca kontrolę podzespołów: zawieszenia
pojazdu z geometrią; układu hamulcowego,
c) urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowej;
d) montażownica i wyważarka opon na felgach stalowych i aluminiowych;
e) utwardzony i ogrodzony plac z dozorem osobowym 24 godzinnym lub monitoringiem,
f) dysponują oprogramowaniem do rozliczania napraw w systemie Infotech lub podobnym
g) dysponowania narzędziem internetowym z możliwością akceptowania kosztorysów napraw oraz
zawierającym pełną ewidencję wykonanych napraw wraz z ich kosztami..
Dla zad. nr 2.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował warsztatami samochodowymi usytuowanymi.
W odległości maksymalnej 15 km od każdej z siedzib: KMP Siedlce, KPP Garwolin, KPP Łosice, KPP Sokołów
Podlaski, KPP Węgrów wyposażonymi w następujące urządzenia:
a) co najmniej jedno stanowisko wyposażone w tester diagnostyczny OBDII (EOBD) obsługujący marki
pojazdów określonych w zał. do SIWZ;
b) każdy w minimum 2 stanowiska z podnośnikami na których możliwa jest w jednym czasie naprawa pojazdów,
w tym: 1 stanowiska dla samochodów typu furgon,
c) ścieżka diagnostyczna umożliwiająca kontrolę podzespołów: zawieszenia pojazdu z geometrią; układu
hamulcowego,
c) urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowej;
d) montażownica i wyważarka opon na felgach stalowych i aluminiowych;
e) utwardzony i ogrodzony plac z dozorem osobowym 24 godzinnym lub monitoringiem,
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f) dysponują oprogramowaniem do rozliczania napraw w systemie Infotech lub podobnym

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: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:30

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Sekcja Zamówień
Publicznych pok. 801.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz na
podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 1) art. 24 ust. 5 pkt. 1);
2) art. 24 ust. 5 pkt. 4), 3) art. 24 ust. 5 pkt. 8).
Wykaz dokumentów i oświadczeń potw. spełnianie warunków udziału w post. oraz brak podstaw wykluczenia:
1) JEDZ,
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
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3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,
5) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
7) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych
8) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenie wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
9) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług
W celu wykonania zamówienia – wzór stanową zał. nr 6A i 6B do SIWZ wraz z wydrukami ze strony
internetowej www.mapapolskisamochodowa.com.pl obrazującymi odległość od siedziby KMP/KPP do warsztatu
samochodowego, w którym świadczone będą usługi.
Wadium: zadanie nr 1 – 60 000 PLN, zadanie nr 2 – 17 000 PLN.,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu
składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2018

www.mapapolskisamochodowa.com.pl
http://www.uzp.gov.pl

