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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350744-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Mycie samochodów i podobne usługi
2017/S 171-350744

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZP-2380-91-9/2017 Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu
śląskiego.
Numer referencyjny: ZP-2380-91-9/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50112300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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.
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Pojazdy te są pojazdami zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków
zamówienia został określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 34 zadania.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 966 260.16 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 Mycie pojazdów ze stanu KPP Będzin oraz Referatu w Czeladzi Wydziału Konwojowego i Policji
Sądowej KWP w Katowicach
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 Mycie pojazdów ze stanu KMP Bielsko–Biała oraz Referatu w Bielsku–Białej Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 Mycie pojazdów ze stanu KPP Bieruń
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 Mycie pojazdów ze stanu KMP Bytom
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 Mycie pojazdów ze stanu KMP Chorzów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.Zamawiający
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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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 Mycie pojazdów ze stanu KPP Cieszyn
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował
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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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 Mycie pojazdów ze stanu KMP Częstochowa oraz Referatu w Częstochowie Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
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Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 Mycie pojazdów ze stanu KMP Dąbrowa Górnicza
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 Mycie pojazdów ze stanu KMP Gliwice, Komisariatu Autostradowego oraz Referatu w Gliwicach
Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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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
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 Mycie pojazdów ze stanu KMP Jaworzno
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12 Mycie pojazdów ze stanu KMP Katowice oraz Referatu w Katowice Wydziału Konwojowego i
Policji Sądowej KWP w Katowicach
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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
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pojazdami zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został
określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 13 Mycie pojazdów ze stanu KPP Kłobuck
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
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płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 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
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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,
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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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 15 Mycie pojazdów ze stanu KPP Mikołów
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 16 Mycie pojazdów ze stanu KMP Mysłowice
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 17 Mycie pojazdów ze stanu KPP Myszków
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 18 Mycie pojazdów ze stanu KMP Piekary Śląskie
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 19 Mycie pojazdów ze stanu KPP Pszczyna
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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
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pojazdami zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został
określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 20 Mycie pojazdów ze stanu KMP Ruda Śląska
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
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płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 21 Mycie pojazdów ze stanu KMP Rybnik
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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
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Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu
policyjnym. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 22 Mycie pojazdów ze stanu KMP Siemianowice Śląskie
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena



Dz.U./S S171
07/09/2017
350744-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 21 / 40

07/09/2017 S171
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

21 / 40

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 23 Mycie pojazdów ze stanu KMP Sosnowiec
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 24 Mycie pojazdów ze stanu KMP Świętochłowice
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 25 Mycie pojazdów ze stanu KPP Tarnowskie Góry oraz Referatu w Tarnowskich Górach Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 26 Mycie pojazdów ze stanu KMP Tychy
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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
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pojazdami zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków zamówienia został
określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 27 Mycie pojazdów ze stanu KPP Wodzisław Śląski
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
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płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 28 Mycie pojazdów ze stanu KMP Zabrze
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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
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Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu
policyjnym. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 29 Mycie pojazdów ze stanu KPP Zawiercie
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 30 Mycie pojazdów ze stanu KMP Żory
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 31 Mycie pojazdów ze stanu KMP Żywiec
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 32 Mycie pojazdów ze stanu OPP Katowice i SPAP Katowice oraz Wydziałów KWP w Katowicach
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 33 Mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko Biała
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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
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określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 34 Mycie pojazdów ze stanu SPPP Częstochowa
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
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 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.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. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu karoserii
obejmującym m.in. następujące czynności:.mycie wstępne, mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
płukanie. Odkurzanie będzie polegało na: odkurzanie wszystkich foteli, wytrzepanie/odkurzanie dywaników,
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odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami), odkurzanie powierzchni bagażnika. Wykonawca
zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez
wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 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. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi znajdowało się w odległości do 10 km po
trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje siew Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 066-124463

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124463-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
P.PH.U. AUTO-GAZ BESKID Monika Cieszewska
ul. T.T. Jeża 11
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 67 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 33

Nazwa:
Zadanie nr 33 Mycie pojazdów ze stanu SPPP Bielsko Biała

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
P.PH.U. AUTO-GAZ BESKID Monika Cieszewska
ul. T.T. Jeża 11
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 4

Nazwa:
Zadanie nr 4 Mycie pojazdów ze stanu KMP Bytom
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
LUKSHINE Łukasz Horzela
ul. Skłodowskiej 90
Piekary Śląskie
41-949
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 5

Nazwa:
Zadanie nr 5 Mycie pojazdów ze stanu KMP Chorzów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
LUKSHINE Łukasz Horzela
ul. Skłodowskiej 90
Piekary Śląskie
41-949
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
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Zamówienie nr: 5

Część nr: 18

Nazwa:
Zadanie nr 18 Mycie pojazdów ze stanu KMP Piekary Śląskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
LUKSHINE Łukasz Horzela
ul. Skłodowskiej 90
Piekary Śląskie
41-949
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 10

Nazwa:
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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
AUTO-HANDEL Marchlik Małgorzata
ul. Turystyczna 20/17
Jastrzębie Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL22
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Część nr: 12

Nazwa:
Zadanie nr 12 Mycie pojazdów ze stanu KMP Katowice oraz Referatu Katowice Wydziału Konwojowego i Policji
Sądowej KWP w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
MTM Tomasz Stojek
ul. Kopernika 30
Katowice
40-064
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 114 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 13

Część nr: 27

Nazwa:
Zadanie nr 27 Mycie pojazdów ze stanu KPP Wodzisław Śląski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Wiesław Kolorz
ul. Radlińska 48
Wodzisław Śląski
44-286
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9

Część nr: 32

Nazwa:
Zadanie nr 32 Mycie pojazdów ze stanu OPP Katowice i SPAP Katowice oraz Wydziałów KWP w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
MTM Tomasz Stojek
ul. Kopernika 30
Katowice
40-064
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 73 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 10

Część nr: 16

Nazwa:
Zadanie nr 16 Mycie pojazdów ze stanu KMP Mysłowice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/08/2017
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
AGF Arkadiusz Wróbel
ul. Bończyka 11
Mysłowice
41-400
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 11

Część nr: 20

Nazwa:
Zadanie nr 20 Mycie pojazdów ze stanu KMP Ruda Śląska

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KM Management Krzysztof Malik
ul. Obroki 130
Katowice
40-833
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TOP SERWIS FIRMA SPRZĄTAJĄCA Kamila Balińska-Stal
ul. Kukuczki 2
Gliwice
44-105
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 12

Część nr: 22

Nazwa:
Zadanie nr 22 Mycie pojazdów ze stanu KMP Siemianowice Śląskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KM Management Krzysztof Malik
ul. Obroki 130
Katowice
40-833
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TOP SERWIS FIRMA SPRZĄTAJĄCA Kamila Balińska-Stal
ul. Kukuczki 2
Gliwice
44-105
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 13

Część nr: 24

Nazwa:
Zadanie nr 24 Mycie pojazdów ze stanu KMP Świętochłowice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/08/2017



Dz.U./S S171
07/09/2017
350744-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 39 / 40

07/09/2017 S171
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

39 / 40

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KM Management Krzysztof Malik
ul. Obroki 130
Katowice
40-833
Niemcy
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TOP SERWIS FIRMA SPRZĄTAJĄCA Kamila Balińska-Stal
ul. Kukuczki 2
Gliwice
44-105
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, iż unieważnia ww. postępowanie dla zadań nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i 34 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp.
Na zadania nr 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30 i 31 nie wpłynęła żadna oferta, oferty
na zadania nr 7, 15 i 34 zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania i odrzucone.
Postępowanie dla zadań nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i 34 zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a

http://www.uzp.gov.pl
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Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone
wdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówieniaoraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzpprzysługuje
odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki
sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwołaniainnym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a jeżeliodwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie
internetowejZamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2017

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

