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Ogłoszenie nr 500055916-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-415-9/2017 -Mycie zewnętrzne karoserii
pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego – postępowanie nr 3 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 605984-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-2380-415-9/2017 -Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego – postępowanie nr 3

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-415-9/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrznego mycia karoserii i odkurzania wnętrza pojazdów służbowych jednostek Policji garnizonu
śląskiego według ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Usługa dotyczyć będzie pojazdów osobowych, osobowo
– terenowych oraz furgonów. Pojazdy te są pojazdami zarówno oznakowanymi jak też nieoznakowanymi. Szczegółowy opis warunków
zamówienia został określony we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań: 2.1.
Zadanie nr 1 Mycie pojazdów ze stanu KPP Będzin oraz Referatu w Czeladzi Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach 2.2.
Zadanie nr 2 Mycie pojazdów ze stanu KPP Bieruń 2.3. Zadanie nr 3 Mycie pojazdów ze stanu KPP Cieszyn 2.4. Zadanie nr 4 Mycie pojazdów
ze stanu KMP Dąbrowa Górnicza 2.5. Zadanie nr 5 Mycie pojazdów ze stanu KMP Gliwice, Komisariatu Autostradowego oraz Referatu w
Gliwicach Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach 2.6. Zadanie nr 6 Mycie pojazdów ze stanu KPP Lubliniec oraz Ogniwo
II Referatu w Częstochowie (z siedzibą w Lublińcu) Wydziału Konwojowy i Policji Sądowej KWP w Katowicach 2.7. Zadanie nr 7 Mycie
pojazdów ze stanu KPP Myszków 2.8. Zadanie nr 8 Mycie pojazdów ze stanu KMP Rybnik 2.9. Zadanie nr 9 Mycie pojazdów ze stanu KMP
Zabrze 2.10. Zadanie nr 10 Mycie pojazdów ze stanu KMP Żory 3. Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu wykonanie usługi mycia
maksymalnie 2 razy w miesiącu oraz usługi odkurzania 1 raz w miesiącu. Wykaz ilościowy pojazdów uprawnionych do mycia odpowiednio dla
danej jednostki będzie załącznikiem do umowy. 4. Zamawiający wymaga, aby całoroczna myjnia była otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu i
co najmniej 7 godzin dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu
karoserii obejmującym m.in. następujące czynności: 5.1. mycie wstępne, 5.2. mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego, 5.3. płukanie. 6.
Odkurzanie będzie polegało na: 1/13 ZP-2380-415-9/2017 6.1. odkurzanie wszystkich foteli, 6.2. wytrzepanie/odkurzanie dywaników 6.3.
odkurzanie całej podłogi pojazdu (również pod dywanikami) 6.4. odkurzanie powierzchni bagażnika 7. Wykonawca zobowiązany jest do mycia
pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu bez wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie. 8.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 stanowiskiem dla danego zadania do mycia pojazdów o wysokości minimalnej 3,0
m i szerokości minimalnej 2,4 m, umożliwiającej mycie wszystkich typów pojazdów (pojazdy osobowe, osobowo-terenowe, furgony) ze stanu
poszczególnych jednostek Policji wskazanych powyżej (na dzień podpisania umowy). Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie
pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym. 9. Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usługi
znajdowało się w odległości do 10 km po trasie od siedziby KMP/KPP, dla danego zadania. Adresy Komend właściwych dla danego zadania:
9.1. Zadanie nr 1 – KPP Będzin - 42-500 Będzin, ul. Bema 1 9.2. Zadanie nr 2 – KPP Bieruń - 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1A 9.3. Zadanie
nr 3 – KPP Cieszyn - 43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2 9.4. Zadanie nr 4 – KMP Dąbrowa Górnicza - 41-300 Dąbrowa Górnicza, Al.
Piłsudskiego 11 9.5. Zadanie nr 5 – KMP Gliwice - 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12 9.6. Zadanie nr 6 – KPP Lubliniec - 42-700
Lubliniec, ul. Oświęcimska 6 9.7. Zadanie nr 7 – KPP Myszków - 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 105 9.8. Zadanie nr 8 – KMP Rybnik - 44-200
Rybnik Plac Armii Krajowej 5 9.9. Zadanie nr 9 – KMP Zabrze - 41-800 Zabrze, ul. 1-go Maja 10 9.10. Zadanie nr 10 – KMP Żory - 44-240 Żory
ul. Wodzisławska 3 UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania odległości podanej przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do
SIWZ - formularz ofertowy) którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Na etapie badania oferty Zamawiający zweryfikuje
oferowaną przez Wykonawcę odległość. W przypadku gdy oferowana odległość przekroczy 10 km licząc po trasie dla danego zadania, na
które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy
Pzp. 10. Wykonawca winien wskazać w Załączniku nr 1 do SIWZ- formularzu ofertowym jeden adres myjni dla danego zadania, na które
składa ofertę. W przypadku podania więcej niż jednego adresu myjni dla danego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca
był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę co najmniej 50 000 tysięcy złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją
działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz z zobowiązaniem do okazania na każde
wezwanie Zamawiającego aktualnej polisy OC. 12. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o zestawienie załączone do
faktury zawierające numer rejestracyjny pojazdu, datę wykonania usługi, rodzaj usługi (mycie / odkurzanie), rodzaju pojazdu (osobowy/
osobowoterenowy lub furgon) czytelny podpis kierującego pojazdem, wystawi fakturę Zamawiającemu wymienionego w umowie i przekaże
odbiorcy usługi (KMP/KPP). Wzór zestawienia będzie załącznikiem nr 1 do umowy. 13. Zamawiający zastrzega, iż kierowca pojazdu
służbowego przeznaczonego do mycia nie wykonuje żadnych czynności związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na
terenie myjni. 14. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający
żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr
1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 15. Na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres mycia pojazdów zgodnie z
pkt. 5 były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy. W przypadku kiedy Wykonawca będzie realizował usługę 2/13 ZP-2380-415-
9/2017 osobiście składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika
zatrudnionego na umowę o pracę, lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy. 16. Wspólny Słownik
Zamówień CPV: 50 11 23 00 - 6 – mycie samochodów i podobne usług

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 50112300-6
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CZĘŚĆ NR: 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: 2   NAZWA: Zadanie nr 2 Mycie pojazdów ze stanu KPP Bieruń

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Zadanie nr 3 Mycie pojazdów ze stanu KPP Cieszyn

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Zadanie nr 4 Mycie pojazdów ze stanu KMP Dąbrowa Górnicza

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Mycie pojazdów ze stanu KMP Gliwice, Komisariatu Autostradowego oraz
Referatu w Gliwicach Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: Zadanie nr 6 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: 7   NAZWA: Mycie pojazdów ze stanu KPP Myszków

CZĘŚĆ NR: 8   NAZWA: Zadanie nr 8 Mycie pojazdów ze stanu KMP Rybnik

CZĘŚĆ NR: 9   NAZWA: Zadanie nr 9 Mycie pojazdów ze stanu KMP Zabrze

CZĘŚĆ NR: 10   NAZWA: Zadanie nr 10 Mycie pojazdów ze stanu KMP Żory

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w dniu 7.11.2017 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „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"

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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