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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245984-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Mycie samochodów i podobne usługi
2015/S 133-245984
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks: +48 322002060
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

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

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-197-15/2015 mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu
śląskiego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL22A
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów
służbowych jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ –
formularz ofertowy. 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 2 do SIWZ).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 34 zadania:
2.1. zadanie nr 1 mycie pojazdów ze stanu KPP Będzin oraz Referatu w Czeladzi Wydziału Konwojowego i
Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.2. zadanie nr 2 mycie pojazdów ze stanu KMP Bielsko-Biała oraz Referatu w Bielsku-Białej Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.3. zadanie nr 3 mycie pojazdów ze stanu KPP Bieruń;
2.4. zadanie nr 4 mycie pojazdów ze stanu KMP Bytom;
2.5. zadanie nr 5 mycie pojazdów ze stanu KMP Chorzów;
2.6. zadanie nr 6 mycie pojazdów ze stanu KPP Cieszyn;
2.7. zadanie nr 7 mycie pojazdów ze stanu KMP Częstochowa oraz Referatu w Częstochowie Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.8. zadanie nr 8 mycie pojazdów ze stanu KMP Dąbrowa Górnicza;
2.9. zadanie nr 9 mycie pojazdów ze stanu KMP Gliwice, Komisariatu Autostradowego oraz Referatu w
Gliwicach Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.10. zadanie nr 10 mycie pojazdów ze stanu KMP Jastrzębie Zdrój oraz Ogniwo II Referatu w Raciborzu (z
siedzibą w Jastrzębiu Zdroju) Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.11. zadanie nr 11 mycie pojazdów ze stanu KMP Jaworzno;
2.12. zadanie nr 12 mycie pojazdów ze stanu KMP Katowice oraz Referatu w Katowice Wydziału Konwojowego
i Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.13. zadanie nr 13 mycie pojazdów ze stanu KPP Kłobuck;
2.14. zadanie nr 14 mycie pojazdów ze stanu KPP Lubliniec oraz Ogniwo II Referatu w Częstochowie (z
siedzibą w Lublińcu) Wydziału Konwojowy i Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.15. zadanie nr 15 mycie pojazdów ze stanu KPP Mikołów;
2.16. zadanie nr 16 mycie pojazdów ze stanu KMP Mysłowice;
2.17. zadanie nr 17 mycie pojazdów ze stanu KPP Myszków;
2.18. zadanie nr 18 mycie pojazdów ze stanu – KMP Piekary Śląskie;
2.19. zadanie nr 19 mycie pojazdów ze stanu KPP Pszczyna;
2.20. zadanie nr 20 mycie pojazdów ze stanu KMP Ruda Śląska;
2.21. zadanie nr 21 mycie pojazdów ze stanu KMP Rybnik;
2.22. zadanie nr 22 mycie pojazdów ze stanu KMP Siemianowice Śląskie;
2.23. zadanie nr 23 mycie pojazdów ze stanu KMP Sosnowiec;
2.24. zadanie nr 24 mycie pojazdów ze stanu KMP Świętochłowice;
2.25. zadanie nr 25 mycie pojazdów ze stanu KPP Tarnowskie Góry oraz Referatu w Tarnowskich Górach
Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach;
2.26. zadanie nr 26 mycie pojazdów ze stanu KMP Tychy;
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2.27. zadanie nr 27 mycie pojazdów ze stanu KPP Wodzisław Śląski;
2.28. zadanie nr 28 mycie pojazdów ze stanu KMP Zabrze;
2.29. zadanie nr 29 mycie pojazdów ze stanu KPP Zawiercie;
2.30. zadanie nr 30 mycie pojazdów ze stanu KMP Żory;
2.31. zadanie nr 31 mycie pojazdów ze stanu KMP Żywiec;
2.32. zadanie nr 32 mycie pojazdów ze stanu OPP Katowice i SPAP;
2.33. zadanie nr 33 mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko Biała;
2.34. zadanie nr 34 mycie pojazdów ze stanu SPPP Częstochowa.
3. Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu wykonanie usługi mycia maksymalnie 2 razy w miesiącu oraz
usługi odkurzania 1 raz w miesiącu. Wykaz ilościowy pojazdów uprawnionych do mycia odpowiednio dla danej
jednostki będzie załącznikiem do umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby całoroczna myjnia była otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu i co najmniej 7
godzin dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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. Odkurzanie będzie polegało na:
6.1. odkurzanie wszystkich foteli;
6.2. wytrzepanie/odkurzanie dywaników;
6.3. odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami);
6.4. odkurzanie powierzchni bagażnika.
7. Wykonawca zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego
podstawieniu bez wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 stanowiskiem dla danego zadania do mycia
pojazdów o wysokości minimalnej 3,0 m i szerokości minimalnej 2,4 m, umożliwiającej mycie wszystkich
typów pojazdów (pojazdy osobowe, osobowo-terenowe, furgony) ze stanu poszczególnych jednostek Policji
wskazanych powyżej (na dzień podpisania umowy). Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie
pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym.
9. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po trasie od
siedziby KMP/KPP, dla danego zadania. Adresy Komend właściwych dla danego zadania:
9.1. zadanie nr 1 – KWP w Katowicach – 42-500 Będzin, ul. Bema 1;
9.2. zadanie nr 2 – KMP Bielsko-Biała – 42-300 Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 17;
9.3. zadanie nr 3 – KPP Bieruń – 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1A;
9.4. zadanie nr 4 – KMP Bytom – 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74;
9.5. zadanie nr 5 – KMP Chorzów – 41-500 Chorzów, ul. Legnicka 1;
9.6. zadanie nr 6 – KPP Cieszyn – 43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2;
9.7. zadanie nr 7 – KMP Częstochowa – 42-217 Częstochowa, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5;
9.8. zadanie nr 8 – KMP Dąbrowa Górnicza – 41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 11;
9.9. zadanie nr 9 – KMP Gliwice – 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12;
9.10. zadanie nr 10 – KMP Jastrzębie Zdrój – 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Śląska 12;
9.11. zadanie nr 11 – KMP Jaworzno – 43-600 Jaworzno, ul. Narutowicza 1;
9.12. zadanie nr 12 – KMP Katowice – 40-038 Katowice, ul. Lompy 19;
9.13. zadanie nr 13 – KPP Kłobuck – 42-100 Kłobuck ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5;
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9.14. zadanie nr 14 – KPP Lubliniec – 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6;
9.15. zadanie nr 15 – KPP Mikołów – 43-190 Mikołów, ul. Rymera 1;
9.16. zadanie nr 16 – KMP Mysłowice – 41-400 Mysłowice, ul. Starokościelna 2;
9.17. zadanie nr 17 – KPP Myszków – 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 105;
9.18. zadanie nr 18 – KMP Piekary Śląskie – 41-940 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62;
9.19. zadanie nr 19 – KPP Pszczyna – 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18;
9.20. zadanie nr 20 – KMP Ruda Śląska – 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 9;
9.21. zadanie nr 21 – KMP Rybnik – 44-200 Rybnik, pl. Armii Krajowej 5;
9.22. zadanie nr 22 – KMP Siemianowice Śląskie – 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16;
9.23. zadanie nr 23 – KMP Sosnowiec – 41-200 Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 2;
9.24. zadanie nr 24 – KMP Świętochłowice – 41-600 Świętochłowice, ul. Woj. Polskiego 16C;
9.25. zadanie nr 25 – KPP Tarnowskie Góry – 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6;
9.26. zadanie nr 26 – KMP Tychy – 43-100 Tychy, Al. Bielska 46;
9.27. zadanie nr 27 – KPP Wodzisław Śląski – 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180B;
9.28. zadanie nr 28 – KMP Zabrze – 41-800 Zabrze, ul. 1-go Maja 10;
9.29. zadanie nr 29 – KPP Zawiercie – 42-400 Zawiercie, ul. Kasprowicza 9;
9.30. zadanie nr 30 – KMP Żory – 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 3;
9.31. zadanie nr 31 – KMP Żywiec – 34-300 Żywiec, Al. Piłsudskiego 52;
9.32. zadanie nr 32 – OPP Katowice i SPAP – 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 17;
9.33. zadanie nr 33 – SPPP Bielsko Biała – 43-382 Bielsko-Biała, ul. Zwierzyniecka 9;
9.34. zadanie nr 34 – SPPP Częstochowa – 42-213 Częstochowa, ul. Legionów 26.
Uwaga: odległość od myjni do siedziby należy wyliczyć za pomocą programu www.zumi.pl tj. po załadowaniu
się strony www.zumi.pl nacisnąć zakładkę „wyznaczanie trasy” następnie nacisnąć zakładkę „własna trasa” po
czym w pozycji 1 wpisać adres miejsca świadczenia usługi a w pozycji 2 wpisać adres siedziby KWP/KMP/KPP/
OPP/SPPP, dla danego zadania. W przypadku podania odmiennej liczby kilometrów niż wskazane w programie
zumi.pl Zamawiający uzna to za inną omyłkę polegającą na niezgodności z SIWZ i na podstawie art. 87 ust.
2 pkt. 3 ustawy Pzp wpisze właściwą wartość do formularza ofertowego zgodną z ww sposobem obliczenia
odległości.
10. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o zestawienie załączone do faktury
zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi (mycie/odkurzanie), rodzaju
pojazdu (osobowy/osobowo-terenowy lub furgon) czytelny podpis kierującego pojazdem, wystawi fakturę
Zamawiającemu wymienionego w umowie i przekaże odbiorcy usługi (KMP/KPP, OPP i SPPP). Wzór
zestawienia będzie załącznikiem nr 2 do umowy.
11. Zamawiający zastrzega, iż kierowca pojazdu służbowego przeznaczonego do mycia nie wykonuje żadnych
czynności związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na terenie myjni.
12. 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).
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
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II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 364 662,60 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie 1 mycie pojazdów ze stanu KPP Będzin oraz Referatu w Czeladzi Wydziału Konwojowego i Policji
Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 268,29 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 mycie pojazdów ze stanu KMP Bielsko-Biała oraz Referatu w Bielsku-Białej Wydziału Konwojowego
i Policji Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 47 560,98 PLN
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3 mycie pojazdów ze stanu KPP Bieruń
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 715,45 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4 mycie pojazdów ze stanu KMP Bytom
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 235,77 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5 mycie pojazdów ze stanu KMP Chorzów
1)
Krótki opis
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Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 682,93 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6 mycie pojazdów ze stanu KPP Cieszyn
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 390,24 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie nr 7 mycie pojazdów ze stanu KMP Częstochowa oraz Referatu w Częstochowie Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT: 73 170,73 PLN
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie nr 8 mycie pojazdów ze stanu KMP Dąbrowa Górnicza
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 113,82 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 9
Nazwa: Zadanie nr 9 mycie pojazdów ze stanu KMP Gliwice, Komisariatu Autostradowego oraz Referatu w Gliwicach
Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 10
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Nazwa: Zadanie nr 10 mycie pojazdów ze stanu KMP Jastrzębie Zdrój oraz Ogniwo II Referatu w Raciborzu (z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju) Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 008,13 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 11
Nazwa: Zadanie nr 11 mycie pojazdów ze stanu KMP Jaworzno
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 227,64 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 12
Nazwa: Zadanie nr 12 mycie pojazdów ze stanu KMP Katowice oraz Referatu w Katowice Wydziału Konwojowego i
Policji Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 106 360,98 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 13
Nazwa: Zadanie nr 13 mycie pojazdów ze stanu KPP Kłobuck
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 14
Nazwa: Zadanie nr 14 mycie pojazdów ze stanu KPP Lubliniec oraz Ogniwo II Referatu w Częstochowie (z siedzibą w
Lublińcu) Wydziału Konwojowy i Policji Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 178,86 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
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Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.
Część nr: 15
Nazwa: Zadanie nr 15 mycie pojazdów ze stanu KPP Mikołów
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 227,64 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 16
Nazwa: Zadanie nr 16 mycie pojazdów ze stanu KMP Mysłowice
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 853,66 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 17
Nazwa: Zadanie nr 17 mycie pojazdów ze stanu KPP Myszków
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo-terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami
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zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w
projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 504,07 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 18
Nazwa: Zadanie nr 18 mycie pojazdów ze stanu – KMP Piekary Śląskie
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 821,14 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 19
Nazwa: Zadanie nr 19 mycie pojazdów ze stanu KPP Pszczyna
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 040,65 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
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Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.
Część nr: 20
Nazwa: Zadanie nr 20 mycie pojazdów ze stanu KMP Ruda Śląska
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 479,67 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 21
Nazwa: Zadanie nr 21 mycie pojazdów ze stanu KMP Rybnik
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 43 902,44 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 22
Nazwa: Zadanie nr 22 mycie pojazdów ze stanu KMP Siemianowice Śląskie
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo-terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami
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zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w
projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 853,66 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 23
Nazwa: Zadanie nr 23 mycie pojazdów ze stanu KMP Sosnowiec
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 37 398,37 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 24
Nazwa: Zadanie nr 24 mycie pojazdów ze stanu KMP Świętochłowice
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 975,61 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
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Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.
Część nr: 25
Nazwa: Zadanie nr 25 mycie pojazdów ze stanu KPP Tarnowskie Góry oraz Referatu w Tarnowskich Górach Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 406,50 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 26
Nazwa: Zadanie nr 26 mycie pojazdów ze stanu KMP Tychy
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 105,69 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 27
Nazwa: Zadanie nr 27 mycie pojazdów ze stanu KPP Wodzisław Śląski
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo-terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami
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zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w
projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 886,18 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 28
Nazwa: Zadanie nr 28 mycie pojazdów ze stanu KMP Zabrze
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 626,02 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 29
Nazwa: Zadanie nr 29 mycie pojazdów ze stanu KPP Zawiercie
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 211,38 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
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Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.
Część nr: 30
Nazwa: Zadanie nr 30 mycie pojazdów ze stanu KMP Żory
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 910,57 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 31
Nazwa: Zadanie nr 31 mycie pojazdów ze stanu KMP Żywiec
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 699,19 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 32
Nazwa: Zadanie nr 32 mycie pojazdów ze stanu OPP Katowice i SPAP
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo-terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami
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zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w
projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 79 674,79 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 33
Nazwa: Zadanie nr 33 mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko-Biała
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 569,11 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.

Część nr: 34
Nazwa: Zadanie nr 34 mycie pojazdów ze stanu SPPP Częstochowa
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych
jednostek Policji garnizonu śląskiego według ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
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 2 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50112300

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 520,33 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa dla zadań 1–2, 4–14, 16–19, 21–29, 31–34 będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 31.7.2017.
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Zamawiający zastrzega, że umowa dla zadań nr 3 i nr 30 będzie obowiązywać od 15.9.2015 do 31.7.2017, dla
zadania nr 20 – od 11.10.2015 do 31.7.2017, a dla zadania nr 15 – od 17.10.2015 do 31.7.2017.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w kwotach jak niżej należy wnieść zgodnie z rozdziałem VI do SIWZ
1. dla zadania 1 – w wysokości 800 PLN;
2. dla zadania 2 – w wysokości 1 400 PLN;
3. dla zadania 3 – w wysokości 200 PLN;
4. dla zadania 4 – w wysokości 800 PLN;
5. dla zadania 5 – w wysokości 1 200 PLN;
6. dla zadania 6 – w wysokości 700 PLN;
7. dla zadania 7 – w wysokości 2 000 PLN;
8. dla zadania 8 – w wysokości 900 PLN;
9. dla zadania 9 – w wysokości 1 500 PLN;
10. dla zadania 10 – w wysokości 300 PLN;
11. dla zadania 11 – w wysokości 400,00 zł
12. dla zadania 12 – w wysokości 3 000 PLN;
13. dla zadania 13 – w wysokości 300 PLN;
14. dla zadania 14 – w wysokości 300 PLN;
15. dla zadania 15 – w wysokości 400 PLN;
16. dla zadania 16 – w wysokości 400 PLN;
17. dla zadania 17 – w wysokości 100 PLN;
18. dla zadania 18 – w wysokości 400 PLN;
19. dla zadania 19 – w wysokości 400 PLN;
20. dla zadania 20 – w wysokości 500 PLN;
21. dla zadania 21 – w wysokości 1 300 PLN;
22. dla zadania 22 – w wysokości 400 PLN;
23. dla zadania 23 – w wysokości 1 000 PLN;
24. dla zadania 24 – w wysokości 300 PLN;
25. dla zadania 25 – w wysokości 700 PLN;
26. dla zadania 26 – w wysokości 500 PLN;
27. dla zadania 27 – w wysokości 500 PLN;
28. dla zadania 28 – w wysokości 700 PLN;
29. dla zadania 29 – w wysokości 300 PLN;
30. dla zadania 30 – w wysokości 200 PLN;
31. dla zadania 31 – w wysokości 500 PLN;
32. dla zadania 32 – w wysokości 2 000 PLN;
33. dla zadania 33 – w wysokości 300 PLN;
34. dla zadania 34 – w wysokości 200 PLN;

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
§3
1. Maksymalna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi (odpowiednio dla danego zadania):
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1.1 zadanie nr …............... – ….................. – ..………………...... PLN (słownie: ……............................……)
zgodnie z formularzem ofertowym który stanowi załącznik nr 3 do umowy;
1.2 całość umowy brutto dla zadania …..............wynosi …...................... PLN (słownie:
….......................................)
2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.
§5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę
faktur VAT po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wykonawca w oparciu o wykaz pojazdów
uprawnionych do mycia (zał. nr 1 do umowy) dostarczy zestawienie (zał. nr 2 do umowy) do faktury
zawierające datę wykonania usługi, rodzaj usługi, numer rejestracyjny pojazdu oraz czytelny podpis kierującego
pojazdem.
2. Wykonawca wystawi fakturę na adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, ze wskazaniem odbiorcy usługi na rzecz której były wykonywane
usługi mycia pojazdów, płatną przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury (odpowiednio dla
danego zadania), na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca przesyła wystawioną fakturę
bezpośrednio na adres odbiorcy usługi.
3. Podstawę zapłaty należności będzie stanowiła prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z dołączonym
zestawieniem wykonanych usług, opatrzonym pisemnym potwierdzeniem prawidłowości jego rozliczenia na
fakturze przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wzór zestawienia wykonanych usług stanowi
załącznik nr 2 do umowy, który jest sporządzany przez Wykonawcę usługi.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
5. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w złotych polskich.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum,
która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m. in.
realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu
cywilnego.
Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m. in.:
— upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą
go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich
sprawach związanych z umową,
— stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
zamówienia,
— być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec
Zamawiającego,
— być zawarta w formie pisemnej.

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(wzór zał. nr 1 do SIWZ);
1.2 wykaz wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
2.1 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 1 do SIWZ);
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1 jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – informacje (oświadczenie) Wykonawcy o braku
przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
3.2 jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
złożone na odrębnym dokumencie.
4. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy Pzp, polegający na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkłada:
4.1. jeżeli podmioty te nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia – pisemne zobowiązanie innego
podmiotu do udostępnienia zasobów do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów w zakresie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
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charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4.2. jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia oprócz dokumentów wymienionych w Rozdz. IV
A ppkt 4.1 SIWZ Wykonawca musi dołączyć do oferty również dokumenty określone w Rozdz. IV A ppkt 2.1 do
2.7 SIWZ dla podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy.
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone
w Rozdz. IV A ppkt 2.1 do 2.7 SIWZ oraz dokumenty Rozdz. IV A ppkt 3.1 lub ppkt 3.2 SIWZ zgodnie z art.
23 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdz. IV A ppkt 1.1–1.2 SIWZ Wykonawcy
mogą przedstawić łącznie. Dopiero łączna ocena Wykonawców występujących wspólnie będzie świadczyć o
spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
6.1 w podpunkcie 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2 w podpunktach 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
7. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.
8. Definicje dotyczące grupy kapitałowej.
8.1 Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 4
pkt. 14 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów)
8.2 Przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
8.2.1 osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej,
które nie są działalnością w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
8.2.2 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu;
8.2.3 osobę fizyczną, która posiada kontrolę w rozumieniu pkt. 4 (definicja poniżej), nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji;
8.2.4 związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1–4, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
(zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów).
8.3 Przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
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8.3.1 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo
na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
8.3.2 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
8.3.4 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
8.3.5 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
8.3.6 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
8.3.7 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów).
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
1. Oświadczenie o odległości myjni od siedziby KWP/KMP/KPP/OPP/SPPP dla danego zadania oraz godzinach
otwarcia myjni złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku
powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy
jego/ich udziale, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1.2 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty wykaz
wyposażenia zakładu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
3.1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3.2 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
3.3 charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
6. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ:
6.1 za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,
jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym
terminie;
6.2 w przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały
przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w
KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczasowy obowiązujący KRS uchwałę o
zmianie zarządu jak również informację z KRK dotyczącą urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak
informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu, co wynikać
będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.1.1. Wykonawca musi dysponować min. 1 stanowiskiem dla danego zadania do mycia pojazdów o wysokości
minimalnej 3,0 m i szerokości minimalnej 2,4 m, umożliwiającej mycie wszystkich typów pojazdów (pojazdy
osobowe, osobowo-terenowe, furgony) ze stanu poszczególnych jednostek Policji wskazanych powyżej (na
dzień podpisania umowy). Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w
lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym. Miejsce wykonywania usługi musi znajdować się w odległości do
10 km po trasie od siedziby KWP/KMP/KPP/OPP/SPPP dla danego zadania.
W przypadku kiedy Wykonawca przystępuje do więcej niż tylko jednego zadania musi wykazać, że dysponuje
stanowiskiem dla każdego zadania do którego składa ofertę (np. Wykonawca składa ofertę na 4 zadania musi
wykazać się dysponowaniem po jednym stanowisku do mycia pojazdów dla każdego z zadań czyli łącznie 4
stanowiska).
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Odległość myjni od siedziby Zamawiającego. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-197-15/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.8.2015 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19.8.2015 - 12:30
Miejscowość:
Katowice Komenda Wojewódzka Policji, ul. Lompy 19, budynek A, parter, Sekretariat Zespołu Zamówień
Publicznych.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Szczegółowy termin realizacji zamówienia dla poszczególnego zadania został określony w załączniku B do
ogłoszenia o zamówieniu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych –
środki ochrony prawnej oraz odwołania (art. 179–198 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
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4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia;
4.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
4.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp:
5.1 odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
5.2 odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
5.3 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.7.2015
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