
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/

Katowice: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz

adiustacji/kalibracji przyrządów do badania zawartości alkoholu w

wydychanym powietrzu typ alkotest Alcoblow będących w

użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego, KWP

w Katowicach w tym KAP Gliwice

Numer ogłoszenia: 27576 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016

OGŁOSZENIEOZAMÓWIENIU-usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:KomendaWojewódzkaPolicjiwKatowicach,ul.J.Lompy19,40-038Katowice,woj.

śląskie,tel.0322002050,faks0322002060.

•Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracjarządowaterenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługiserwisowewzakresienaprawyoraz

adiustacji/kalibracjiprzyrządówdobadaniazawartościalkoholuwwydychanympowietrzutypalkotest

Alcoblowbędącychwużytkowaniujednostekterenowychpolicjigarnizonuśląskiego,KWPwKatowicachw

tymKAPGliwice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1Przedmiotemzamówieniasą

usługiserwisowewzakresienaprawyorazadiustacji/kalibracjiprzyrządówdobadaniazawartościalkoholuw

wydychanympowietrzutypalkotestAlcoblowbędącychwużytkowaniujednostekterenowychpolicji

garnizonuśląskiego,KWPwKatowicachwtymKAPGliwice.2Szczegółoweinformacjedotycząceopisu

przedmiotuzamówieniaznajdująsięw:2.1załącznikunr2doSIWZ-projektumowy2.2załącznikunr3do

SIWZ-formularzcenowy3Zamawiającywymaga,abyGwarancjawynosiła:a)naprzeglądtechnicznyi

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/


wykonanąnaprawęconajmniej6miesięcyb)naczęścizamienneconajmniej24miesięcy.Gwarancja

liczonabędzieoddatyujętejwprotokoleserwisowym.4.Zamawiającyzastrzegasobieprawodozmiany

ilościurządzeńwsytuacjipozyskaniaurządzeńwformiedarowiznylubzakupunowychlubwycofaniaz

eksploatacjiposiadanychurządzeńprzyczymzmianataniebędziedotyczyćzmianywarunkówumowy.5.

Transporturządzeńwceluwykonaniausługiorazzwrotudobezpośrednichużytkownikówodbywaćsię

będzienakosztWykonawcy.6.Wykonawcamożepowierzyćwykonaniezamówieniapodwykonawcom.

ZamawiającywymagaodWykonawcyoświadczeniazłożonegowzałącznikunr1doSIWZ-formularzu

ofertowymczypowierzapodwykonawcy/comwykonaniezamówienia.Wprzypadkupowierzenia

podwykonawcy/comwykonaniazamówieniaZamawiającywymagawskazaniazakresujakibędzierealizował

przyjego/ichudziale.7.Oświadczam,żebędędostarczałkażdorazowodlakażdegourządzeniaoddzielnie

oryginałświadectwaadiustacji/kalibracjiwystawionyprzezupoważnionydotegopodmiot..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):50.41.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie:31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiającyniewymagawniesieniawadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

•oświadczenieobrakupodstawdowykluczenia;

•aktualnyodpiszwłaściwegorejestrulubzcentralnejewidencjiiinformacjiodziałalnościgospodarczej,

jeżeliodrębneprzepisywymagająwpisudorejestrulubewidencji,wceluwykazaniabrakupodstawdo



wykluczeniawoparciuoart.24ust.1pkt2ustawy,wystawionyniewcześniejniż6miesięcyprzed

upływemterminuskładaniawnioskówodopuszczeniedoudziałuwpostępowaniuoudzielenie

zamówieniaalboskładaniaofert;

•wykonawcapowołującysięprzywykazywaniuspełnianiawarunkówudziałuwpostępowaniuna

zasobyinnychpodmiotów,którebędąbrałyudziałwrealizacjiczęścizamówienia,przedkładatakże

dokumentydotyczącetegopodmiotuwzakresiewymaganymdlawykonawcy,określonymwpktIII.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

•nieotwartojegolikwidacjianinieogłoszonoupadłości-wystawionyniewcześniejniż6miesięcyprzed

upływemterminuskładaniawnioskówodopuszczeniedoudziałuwpostępowaniuoudzielenie

zamówieniaalboskładaniaofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•listapodmiotównależącychdotejsamejgrupykapitałowejwrozumieniuustawyzdnia16lutego2007

r.oochroniekonkurencjiikonsumentówalboinformacjiotym,żenienależydogrupykapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•innedokumenty

1Formularzcenowyzałączniknr3doSIWZ-brakzałączeniaformularzacenowegodoofertyoraz

załączeniedoofertyformularzacenowegoniepodpisanegoprzezWykonawcębędzieskutkowało

odrzuceniemofertynapodstawieart.89ust.1pkt2ustawyPzpponieważjejtreśćnieodpowiada

treściSIWZ2Oświadczenie,Wykonawcyoudzielonejgwarancjizpodziałemnaprzeglądtechnicznyi

wykonanąnaprawęoraznaczęścizamienne;złożonenaformularzuofertowymstanowiącymzałącznik

nr1doSIWZlubnaodrębnymdokumencie.3OświadczenieWykonawcy,żetransporturządzeńw

celuwykonaniausługiorazzwrotdobezpośrednichużytkownikówodbywaćsiębędzienakoszt

Wykonawcyzłożonenaformularzuofertowymstanowiącymzałączniknr1doSIWZlubnaodrębnym

dokumencie.4Wprzypadku,gdyWykonawcapowierzywykonaniezamówieniapodwykonawcy/om

oświadczenieWykonawcywskazujące,jakizakreszamówieniabędzierealizowałprzyudziale

podwykonawcy/ówzłożonenaformularzuofertowymstanowiącymzałączniknr1doSIWZlubna

odrębnymdokumencie.5Zgodniezart.91ust.3AustawyPzp.Wykonawcajestzobligowanydooferty



załączyćinformacjęwformularzuofertowymonastępującejtreściSkładającofertęinformujemy

Zamawiającego,żewybórbędzieniebędzieprowadzićdopowstaniauZamawiającegoobowiązku

podatkowego.Jednocześniezezłożonymoświadczeniem,podajemynazwę(rodzaj)towarulubusługi,

którychdostawalubświadczeniebędzieprowadzićdojegopowstania,orazwskazujemyichwartość

bezkwotypodatku6OświadczenieWykonawcy,żebędziedostarczałkażdorazowodlakażdego

urządzeniaoddzielnieoryginałświadectwaadiustacji/kalibracjiwystawionyprzezupoważnionydotego

podmiot

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetargnieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cenaorazinnekryteriazwiązanezprzedmiotemzamówienia:

•1-Cena-90

•2-okresgwarancji-10

IV.2.2)

V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
3. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień 
Publicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/ Szczegółowe informację znajdują się w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:KomendaWojewódzka

PolicjiwKatowicachZespółZamówieńPublicznych40-038Katowiceul.J.Lompy19parterbudynekA-

sekretariatZZPKWP.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.02.2016

godzina10:00,miejsce:KomendaWojewódzkaPolicjiwKatowicachZespółZamówieńPublicznych40-038

Katowiceul.J.Lompy19parterbudynekA-sekretariatZZPKWP.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okreswdniach:30(odostatecznegoterminuskładaniaofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:1.Terminobowiązywaniaumowyoddniazawarciadodnia31.12.2017r.2.Terminrealizacji

zamówieniarozpoczniesięzoddniazawiadomieniaWykonawcyprzezZamawiającegodrogąelektroniczną

orozpoczęciuświadczeniausługijednakrozpoczęcieusługiniemożezacząćsiępóźniejniżwdniu

01.04.2016r.3.Zgodnie§5ust.3projektuumowywprzypadkuniewyczerpaniaśrodkówfinansowychdo

dniaobowiązywaniaumowytj.dodnia31.12.2017rmożezostaćonaprzedłużonamaksymalnienaokres

trzechmiesięcylubdomomentuwcześniejszegowykorzystaniaśrodkówfinansowychprzeznaczonychna



realizacjęzamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


