
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Wykonanie serwisowego przeglądu eksploatacyjnego zabudowy specjalistycznej TAJFUN III w dwóch pojazdach Scania
R420 ze stanu OPP w Katowicach

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.2.) Oddział zamawiającego: Zespół Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 851 26 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: transport@ka.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194795/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-06-06 10:30

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonanie serwisowego przeglądu eksploatacyjnego zabudowy specjalistycznej TAJFUN III w dwóch pojazdach Scania
R420 ze stanu OPP w Katowicach

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 23 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, z dnia 24 czerwca 2021
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1460).

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50110000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i
podobnego sprzętu oraz podobne usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisowego przeglądu eksploatacyjnego zabudowy specjalistycznej TAJFUN III –
obejmującej
następujący zakres czynności:

• Przegląd, sprawdzenie i konserwacja układu wodnego, farba, gaz;
• Kontrola układu elektronicznego, sprawdzenie, analiza błędów, programowanie;
• Sprawdzenie przekładni głównej autopompy oraz wymiana oleju i filtra;
• Sprawdzenie, konserwacja układu napędowego autopompy;
• Sprawdzenie, konserwacja zbiorników wody, gazu farby;
• Sprawdzenie, regulacja oraz konserwacja dozowników farby, gazu;
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• Przegląd, konserwacja układu pneumatycznego zabudowy samochodu;
• Przegląd, konserwacja układu elektrycznego sterowania systemami zabudowy;
• Sprawdzenie układu hydraulicznego zabudowy wymiana oleju i filtrów;
• Przegląd układu klimatyzacji, dezynfekcja oraz uzupełnienie czynnika w przestrzeni obsługi samochodu;
• Sprawdzenie, weryfikacja wewnętrznego systemu gaśniczego;
• Przegląd i sprawdzenie istniejących układów sygnalizacji alarmowej samochodu;
• Przegląd i sprawdzenie wszystkich systemów monitoringu oraz układów prowadzenia korespondencji (intercom);
• Przegląd, regulacja oraz konserwacja działka dolnego i górnego;
• Przegląd, konserwacja, sprawdzenie i obsługa okresowa silnika agregatu Cummins (wymiana oleju, filtrów oraz innych płynów
eksploatacyjnych, regulacja pracy silnika);
• Przegląd, konserwacja podestów, klap bocznych, osłon piechurów;
• Sprawdzenie oraz regulacja czujników sygnalizacji otwarcia i podniesienia istniejących urządzeń, sprawdzenie i konserwacja
siłowników hydraulicznych krat, lemiesza, tylnej komory;
• Sprawdzenie stanu ogumienia, wkładek kuloodpornych kół oraz wyważenie kół;
• Sprawdzenie i konserwacja wszystkich połączeń śrubowych zabudowy;
• Sprawdzenie poszycia zabudowy specjalistycznej pod kątem uszkodzeń;
• Sprawdzenie instalacji elektrycznej pod kątem oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;
• Sprawdzenie działania układu filtrowentylacji;
• Sprawdzenie układu Webasto zabudowy specjalistycznej.

W dwóch pojazdach Scania R420 eksploatowanych przez Oddziały Prewencji Policji w Katowicach.
Powyższe ma na celu uzyskanie ich pełnej sprawności technicznej, co pozwoli na zapewnienie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie przedmiotowej sesji WUF11.

Przedmiot niniejszego zamówienia rozszerzony może być ewentualnie o konieczne do wykonania naprawy, mające na celu
usunięcie stwierdzonych w trakcie wykonywania przeglądu usterek, których realizacja nastąpi po zaakceptowaniu przedstawionego
przez Wykonawcę kosztorysu sporządzonego na okoliczność ich wykonania.

Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zawartej umowy.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o złożoną przez Wykonawcę, za pomocą stosownej funkcjonalności
platformy zakupowej eB2B, ofertę cenową.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie kryterium ceny - 100 %. Wykonanie ewentualnych napraw, których
konieczność wykonania zostanie stwierdzona podczas wykonywania przedmiotowego przeglądu, zostanie zlecona Wykonawcy,
który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie przeglądu zgodnego z wyżej opisanym zakresem czynności.

W przypadku, gdy wartość wskazana w ofercie cenowej będzie odbiegać od wartości rynkowych i innych porównywanych ofert,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie może być podstawą
ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części Zamówienia nie zostały mu przyznane.

Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

Termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej.
W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B - kontakt w stopce strony internetowej

Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na
Wykonawcy.

3.5) Kod waluty: PLN

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:
Art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
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2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Zamawiający w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dokona
weryfikacji za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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