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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518982-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
2017/S 247-518982

Ogłoszenie o zamówieniu

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskieg
Numer referencyjny: ZP-2380-435-99/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50410000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
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Przedmiotem zamówienia są "Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat A 2.0, Alkomat Siemens, Alkotest
Alcoquant 6020, 3020, Alkotest Drager 7410, Alkotest AlcoBlow, Alcosensor IV, Alcosensor FST, Alkotest
Drager 9510IR, Alkotest Drager 6820, Alkomat AL4000/4000V, Alkomat iBlow będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019 zgodnie z podziałem na zadania wskazane w pkt. 3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: 2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularze cenowe, 3. Zamówienie
jest podzielone na dziesięć zadań. 4. Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy b) na części zamienne co najmniej 24
mies

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 529 105.91 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: Alkomat A 2.0 (83szt) oraz alkomat Siemens (21szt)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
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wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: alkotest Alcoquant 6020 (71szt) i alkotest Alcoquant 3020 (1sz
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
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b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 7410 (118szt)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
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31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres 3 miesięcy lub do momentu wcześniejszego
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: alkotest AlcoBlow (238szt)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: Alcosensor IV (459szt.)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
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wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: Alcosensor FST (137szt)
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
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Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 9510IR (3szt.)
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 6820 (7szt)
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy.
Lub do momentu wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację
zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: Alkomat AL4000/4000V (23szt)
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu: Alkomat iBlow (6szt)
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego adiustacji dot. zadania nr 4,6,8,9 i 10 oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego
adiustacji i wzorcowania dot. zadania nr 1,2,3,5 i 7, naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych
materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu
jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019.
Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania
(na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest
przewidziane wzorcowanie urządzeń).
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego
zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji
posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku braku wyszczególnionych
pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług.
W przypadku każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik
wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia nie może zacząć się później niż w dniu 1.4.2018 r. Zgodnie § 5 ust. 3 wzoru
umowy w przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy tj. do dnia
31.12.2019 r może zostać ona przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
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a) dla zadania nr 1 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację, wzorcowanie
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkomat A 2.0 lub/i alkomat Siemens
wykonaną lub wykonywaną na kwotę, co najmniej 150 000,00 pln netto.
b) dla zadania nr 2 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację, wzorcowanie
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkotest Alcoquant 6020 i alkotest
Alcoquant 3020 wykonaną lub wykonywaną na kwotę, co najmniej 50 000,00 PLN netto.
c) dla zadania nr 3 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację, wzorcowanie
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkotest Drager 7410 wykonaną lub
wykonywaną na kwotę, co najmniej 100 000,00 PLN netto.
d) dla zadania nr 4 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację przyrządów do
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkotest AlcoBlow wykonaną lub wykonywaną na
kwotę, co najmniej 50 000,00 PLN netto.
e) dla zadania nr 5 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację, wzorcowanie
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcosensor IV wykonaną lub
wykonywaną na kwotę, co najmniej 150 000,00 PLN netto.
f) dla zadania nr 6 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację przyrządów do badania
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcosensor FST wykonaną lub wykonywaną na kwotę, co
najmniej 100 000,00 PLN netto.
g) dla zadania nr 7 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację, wzorcowanie
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkotest Drager 9510IR wykonaną
lub wykonywaną na kwotę, co najmniej 10 000,00 PLN netto.
h) dla zadania nr 8 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację przyrządów do
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkotest DRAGER 6820 wykonaną lub wykonywaną
na kwotę, co najmniej 5 000,00 PLN netto.
i) dla zadania nr 9 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację przyrządów do badania
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkomat AL 4000/4000V wykonaną lub wykonywaną na
kwotę, co najmniej 10 000,00 PLN netto.
j) dla zadania nr 10 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację przyrządów do
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkomat iBLOW wykonaną lub wykonywaną na
kwotę, co najmniej 3 000,00 PLN netto.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
6 lub 6a do SIWZ;
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(2) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 i 8.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów
jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału
w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, i 8 ustawy Pzp.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2
do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, Zespół Zamówień Publicznych.
Budynek A, parter.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania nr 1 – 10 000,00 PLN
Dla zadania nr 2 - 3 000,00 PLN
Dla zadania nr 3 - 6 000,00 PLN
Dla zadania nr 4 - 4 000,00 PLN
Dla zadania nr 5 - 25 000,00 PLN
Dla zadanie nr 6 - 4 000,00 PLN
Dla zadania nr 7 - 750,00 PLN
Dla zadania nr 8 - 300,00 PLN
Dla zadania nr 9 - 500,00 PLN
Dla zadania nr 10 - 160,00 PLN.
Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami rozdziału VI SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;
b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp;
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
6 lub 6a do SIWZ;
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ), o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o tórej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17A
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2017

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

