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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141995-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Mycie samochodów i podobne usługi
2012/S 87-141995

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, attn: Marek Grabinski, POLSKA-40-038Katowice.
Tel.  +48 322002050. E-mail: marek.grabinski@slaska.policja.gov.pl. Fax  +48 322002060.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2012, 2012/S 66-108024)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:50112300
Mycie samochodów i podobne usługi.
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu.
1 Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji garnizonu
śląskiego. Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo-terenowych oraz furgonów.Pojazdy te są pojazdami
zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w projekcie
umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 35 części.
3 Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu wykonanie usługi mycia maksymalnie 4 razy w miesiącu. Wskazane
powyżej ilości są ilościami usług na cały okres realizacji umowy. Wykaz ilościowy pojazdów uprawnionych do mycia
odpowiednio dla danej jednostki będzie załącznikiem do umowy.
4 Zamawiający wymaga, aby całoroczna myjnia była otwarta minimum w dniach od poniedziałku do piątku wgodz. od
8:00 do godz. 18:00.
5 Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii obejmującym m.in. następujące czynności:
5.1 mycie wstępne;
5.2 mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego;
5.3 płukanie.
6 Wykonawca zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie.
7 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 stanowiskiem dla danej części do mycia pojazdówo
wysokości umożliwiającej mycie wszystkich typów pojazdów (pojazdy osobowe, osobowo-terenowe,furgony) na terenie
poszczególnych jednostek Policji wskazanych powyżej. Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie
pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym.
8 Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdować się w odległości do 20 km po trasie odsiedziby KMP/
KPP/OPP - Katowice/SPPP- Bielsko-Biała/SPPP - Częstochowa dla danej części.
9 Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o zestawienie załączone do faktury zawierające numer
rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem,wystawi fakturę
Zamawiającemu wymienionego w umowie i przekaże odbiorcy usługi (KMP/KPP). Wzórzestawienia będzie załącznikiem
nr 2 do umowy.
10 Zamawiający zastrzega iż kierowca pojazdu służbowego przeznaczonego do mycia nie wykonuje żadnych czynności
związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na terenie myjni.
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11 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
12 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym
jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników
konsorcjum.
Informacje o częściach zamówienia.
Część nr: 20.
Nazwa: Część nr 20. Mycie pojazdów ze stanu KPP Racibórz 1).
1) Krótki opis.
1 Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji garnizonu
śląskiego. Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo-terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami
zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w projekcie
umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
2 Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu wykonanie usługi mycia maksymalnie 4 razy w miesiącu. Wskazane
powyżej ilości są ilościami usług na cały okres realizacji umowy. Wykaz ilościowy pojazdów uprawnionych do mycia
odpowiednio dla danej jednostki będzie załącznikiem do umowy.
3 Zamawiający wymaga, aby całoroczna myjnia była otwarta minimum w dniach od poniedziałku do piątku wgodz. od
8:00 do godz. 18:00.
4 Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii obejmującym m.in. następujące czynności:
4.1 mycie wstępne;
4.2 mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego;
4.3 płukanie.
5 Wykonawca zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie.
6 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 stanowiskiem dla danej części do mycia pojazdów o
wysokości umożliwiającej mycie wszystkich typów pojazdów (pojazdy osobowe, osobowo-terenowe, furgony) na
terenie poszczególnych jednostek Policji wskazanych powyżej. Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie
pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym.
7 Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdować się w odległości do 20 km po trasie odsiedziby KMP/
KPP/OPP - Katowice/SPPP - Bielsko-Biała/SPPP - Częstochowa dla danej części.
8 Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o zestawienie załączone do faktury zawierające numer
rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem,wystawi fakturę
Zamawiającemu wymienionego w umowie i przekaże odbiorcy usługi (KMP/KPP). Wzór zestawienia będzie załącznikiem
nr 2 do umowy.
9 Zamawiający zastrzega iż kierowca pojazdu służbowego przeznaczonego do mycia nie wykonuje żadnych czynności
związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na terenie myjni.
10 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
11 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym
jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników
konsorcjum.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
50112300.
3) Wielkość lub zakres.
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Przewidywalna ilość usług: mycia ok. 1 344 dla pojazdów osobowych mycia ok. 48 dla pojazdów osobowo-terenowych
mycia ok. 624 dla pojazdów furgon.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia.
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu.
1 Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji garnizonu
śląskiego. Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo-terenowych oraz furgonów.Pojazdy te są pojazdami
zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w projekcie
umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 34 części.
3 Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu wykonanie usługi mycia maksymalnie 4 razy w miesiącu. Wskazane
powyżej ilości są ilościami usług na cały okres realizacji umowy. Wykaz ilościowy pojazdów uprawnionych do mycia
odpowiednio dla danej jednostki będzie załącznikiem do umowy.
4 Zamawiający wymaga, aby całoroczna myjnia była otwarta minimum w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od
8:00 do godz. 18:00.
5 Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii obejmującym m.in. następujące czynności:
5.1 mycie wstępne;
5.2 mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego;
5.3 płukanie.
6 Wykonawca zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie.
7 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 stanowiskiem dla danej części do mycia pojazdów o
wysokości umożliwiającej mycie wszystkich typów pojazdów (pojazdy osobowe, osobowo-terenowe,furgony) na terenie
poszczególnych jednostek Policji wskazanych powyżej. Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie
pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym.
8 Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdować się w odległości do 20 km po trasie odsiedziby KMP/
KPP/OPP - Katowice/SPPP- Bielsko-Biała/SPPP - Częstochowa dla danej części.
9 Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o zestawienie załączone do faktury zawierające numer
rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi, czytelny podpis kierującego pojazdem,wystawi fakturę
Zamawiającemu wymienionego w umowie i przekaże odbiorcy usługi (KMP/KPP). Wzór zestawienia będzie załącznikiem
nr 2 do umowy.
10 Zamawiający zastrzega iż kierowca pojazdu służbowego przeznaczonego do mycia nie wykonuje żadnych czynności
związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na terenie myjni.
11 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
12 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznegoniezbędnym
jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników
konsorcjum.
Informacje o częściach zamówienia.
W związku z unieważnieniem części nr 20 - Mycie pojazdów ze stanu KPP Racibórz wykreśla się niniejszą pozycje.
Inne dodatkowe informacje
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 6 ustawy Pzp unieważnia
postępowanie dla Część nr 20.
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Mycie pojazdów ze stanu KPP Racibórz, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania dla części 20 nie leży w interesie publicznym.


