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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72059-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

2018/S 033-072059

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kruczek
Tel.:  +48 224371345
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl 
Faks:  +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
bip.cba.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sekretariat Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
140610454
ul. Poleczki 3
Warszawa
02-822
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kruczek Wydział Zamówien Publicznych Biuro Finansów Centralne Biuro
Antykorupcyjne
Tel.:  +48 224371342
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl 
Faks:  +48 224371390
Kod NUTS: PL911

mailto:zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
http://cba.gov.pl
http://bip.cba.gov.pl
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http://bip.cba.gov.pl
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Służba specjalna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

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

II.1.1) Nazwa:
Serwis samochodów służbowych – miasta Białystok, Gdańsk, Poznań i Szczecin
Numer referencyjny: 2/>PU/2018/KK

II.1.2) Główny kod CPV
50110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych – miasta Białystok, Gdańsk, Poznań i
Szczecin.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Pełny opis przedmiotu
zamówienia zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału oraz zostaną
zakwalifikowani wg kryteriów selekcji do złożenia oferty.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Serwis samochodów służbowych w mieście Białystok
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Gen. Władysława Andersa 46B, 15-113 Białystok, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych w mieście Białystok.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Pełny opis przedmiotu
zamówienia zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału oraz zostaną
zakwalifikowani wg kryteriów selekcji do złożenia oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

www.cba.gov.pl
http://bip.cba.gov.pl
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami części
oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 2
Cena - Waga: 43

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba, tj. 20 ,,Zamawiający zaprosi do składania ofert
wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę
nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Podczas oceny warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek
dotyczący potencjału technicznego, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej.Wykonawcy
zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane punkty. Zamawiający zaprosi do składania
ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów Zamawiający oceni właściwość Wykonawcy w
następujący sposób: za każde dodatkowo wykazane stanowisko obsługi serwisowej pojazdów (tzn. ponad
minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu), zostanie przyznany 1 punkt. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna wyższą pozycję w rankingu
temu Wykonawcy, który dysponuje bądź będzie dysponował parkingiem umożliwiającym jednoczesne
przechowanie większej ilości pojazdów.

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
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert wnieść wadium,
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:
Na część nr 1: 1 900,00 PLN (słownie: tysiąc dziewięćset złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Serwis samochodów służbowych w mieście Gdańsk
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdańsk, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych w mieście Gdańsk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Pełny opis przedmiotu
zamówienia zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału oraz zostaną
zakwalifikowani wg kryteriów selekcji do złożenia oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami części
oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 2
Cena - Waga: 43

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba, tj. 20,,Zamawiający zaprosi do składania ofert
wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę
nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Podczas oceny warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek
dotyczący potencjału technicznego, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej.Wykonawcy
zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane punkty. Zamawiający zaprosi do składania
ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów Zamawiający oceni właściwość Wykonawcy w
następujący sposób: za każde dodatkowo wykazane stanowisko obsługi serwisowej pojazdów (tzn. ponad
minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu), zostanie przyznany 1 punkt. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna wyższą pozycję w rankingu
temu Wykonawcy, który dysponuje bądź będzie dysponował parkingiem umożliwiającym jednoczesne
przechowanie większej ilości pojazdów.

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert wnieść wadium,
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:
Na część nr 2: 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część Nr 3: Serwis samochodów służbowych w mieście Poznań
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Wichrowa 20, 60-449 Poznań, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych w mieście Poznań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Pełny opis przedmiotu
zamówienia zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału oraz zostaną
zakwalifikowani wg kryteriów selekcji do złożenia oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami części
oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 2
Cena - Waga: 43

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba, tj. 20,,Zamawiający zaprosi do składania ofert
wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę
nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Podczas oceny warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek
dotyczący potencjału technicznego, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej.Wykonawcy
zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane punkty. Zamawiający zaprosi do składania
ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów Zamawiający oceni właściwość Wykonawcy w
następujący sposób: za każde dodatkowo wykazane stanowisko obsługi serwisowej pojazdów (tzn. ponad
minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu), zostanie przyznany 1 punkt. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna wyższą pozycję w rankingu
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temu Wykonawcy, który dysponuje bądź będzie dysponował parkingiem umożliwiającym jednoczesne
przechowanie większej ilości pojazdów.

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
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert wnieść wadium,
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:
Na część nr 3: 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część Nr 4: Serwis samochodów służbowych w mieście Szczecin
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Żołnierska 4d, 71-210 Szczecin, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych w mieście Szczecin.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Pełny opis przedmiotu
zamówienia zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału oraz zostaną
zakwalifikowani wg kryteriów selekcji do złożenia oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne oryginalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami części
oryginalnych / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 2
Cena - Waga: 43

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
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W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba, tj. 20,,Zamawiający zaprosi do składania ofert
wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę
nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Podczas oceny warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek
dotyczący potencjału technicznego, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej.Wykonawcy
zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane punkty. Zamawiający zaprosi do składania
ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów Zamawiający oceni właściwość Wykonawcy w
następujący sposób: za każde dodatkowo wykazane stanowisko obsługi serwisowej pojazdów (tzn. ponad
minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu), zostanie przyznany 1 punkt. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna wyższą pozycję w rankingu
temu Wykonawcy, który dysponuje bądź będzie dysponował parkingiem umożliwiającym jednoczesne
przechowanie większej ilości pojazdów.

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
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert wnieść wadium,
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:
Na część nr 4: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

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
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 stacją obsługi serwisowej pojazdów, która
zlokalizowana jest w granicach administracyjnych danego miasta lub w odległości maksymalnie 10 km od jego
granic, wyposażoną w co najmniej:
• 1 zamknięte specjalistyczne pomieszczenie do przechowywania opon sezonowych,
• 2 stanowiska naprawcze posiadające pełnowymiarowe podnośniki kolumnowe mieszczące się w zamkniętej
ogrzewanej hali serwisowej,
• urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające przeprowadzenie usługi
zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu,
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• urządzenia i wyposażenie umożliwiające wykonywanie napraw zespołów i podzespołów (m.in.: silniki, skrzynie
biegów, elementy zawieszenia, elementy układu jezdnego i hamulcowego),
• 1 specjalistyczne stanowisko przeznaczone do regulacji geometrii kół,
• 1 stanowisko do toczenia tarcz hamulcowych,
• 1 odrębne specjalistyczne stanowisko do wymiany i napraw ogumienia,
• specjalistyczne urządzenie do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji,
• 1 stanowisko elektryka samochodowego,
Ponadto wskazana stacja obsługi serwisowej pojazdów musi posiadać wydzielony parking, na którym będą
przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, który spełnia minimum następujące wymagania:
• ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni,
• strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz oświetlony,
gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi,
• teren o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min.5 pojazdów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę z powodu zaistnienia okoliczności o których mowa w art.
24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział VII Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać Wykonawca, który wykaże, że dysponuje minimum 1 stacją obsługi
serwisowej pojazdów, która zlokalizowana jest w granicach administracyjnych danego miasta lub w odległości
maksymalnie 10 km od jego granic, wyposażoną w co najmniej:
• 1 zamknięte specjalistyczne pomieszczenie do przechowywania opon sezonowych,
• 2 stanowiska naprawcze posiadające pełnowymiarowe podnośniki kolumnowe mieszczące się w zamkniętej
ogrzewanej hali serwisowej,
• urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające przeprowadzenie usługi
zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu,
• urządzenia i wyposażenie umożliwiające wykonywanie napraw zespołów i podzespołów (m.in.: silniki, skrzynie
biegów, elementy zawieszenia, elementy układu jezdnego i hamulcowego),
• 1 specjalistyczne stanowisko przeznaczone do regulacji geometrii kół,
• 1 stanowisko do toczenia tarcz hamulcowych,
• 1 odrębne specjalistyczne stanowisko do wymiany i napraw ogumienia,
• specjalistyczne urządzenie do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji,
• 1 stanowisko elektryka samochodowego,
Ponadto wskazana stacja obsługi serwisowej pojazdów musi posiadać wydzielony parking, na którym będą
przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, który spełnia minimum następujące wymagania:
• ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni,
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• strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz oświetlony,
gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi,
• teren o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min.5 pojazdów.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba, tj. 20,,Zamawiający zaprosi do składania ofert
wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę
nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Podczas oceny warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek
dotyczący potencjału technicznego, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej.Wykonawcy
zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane punkty. Zamawiający zaprosi do składania
ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów Zamawiający oceni właściwość Wykonawcy w
następujący sposób: za każde dodatkowo wykazane stanowisko obsługi serwisowej pojazdów (tzn. ponad
minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu), zostanie przyznany 1 punkt. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna wyższą pozycję w rankingu
temu Wykonawcy, który dysponuje bądź będzie dysponował parkingiem umożliwiającym jednoczesne
przechowanie większej ilości pojazdów.
4. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dysponowanie minimum 1 stacją obsługi serwisowej pojazdów, która zlokalizowana jest w granicach
administracyjnych danego miasta lub w odległości maksymalnie 10 km od jego granic, wyposażoną w co
najmniej:
• 1 zamknięte specjalistyczne pomieszczenie do przechowywania opon sezonowych,
• 2 stanowiska naprawcze posiadające pełnowymiarowe podnośniki kolumnowe mieszczące się w zamkniętej
ogrzewanej hali serwisowej,
• urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające przeprowadzenie usługi
zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu,
• urządzenia i wyposażenie umożliwiające wykonywanie napraw zespołów i podzespołów (m.in.: silniki, skrzynie
biegów, elementy zawieszenia, elementy układu jezdnego i hamulcowego),
• 1 specjalistyczne stanowisko przeznaczone do regulacji geometrii kół,
• 1 stanowisko do toczenia tarcz hamulcowych,
• 1 odrębne specjalistyczne stanowisko do wymiany i napraw ogumienia,
• specjalistyczne urządzenie do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji,
• 1 stanowisko elektryka samochodowego,
Ponadto wskazana stacja obsługi serwisowej pojazdów musi posiadać wydzielony parking, na którym będą
przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, który spełnia minimum następujące wymagania:
• ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni,
• strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz oświetlony,
gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi,
• teren o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min.5 pojazdów.

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:
1. Termin realizacji zamówienia dla każdej części wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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2. Szczegółowe warunki realizacji umowy określają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do
SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy
Pzp.
4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostałą dokładnie określona w SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

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: tak

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: 20/03/2018

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1 .W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.1) Ogłoszenia
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz ze wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu winien złożyć:
a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
b) dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 2.4
pkt. 3), § 5 pkt. 1) - 10), § 9.1.
2. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych
w JEDZ żąda na etapie składania wniosków od Wykonawców, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
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podmiotów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016r. w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5
pkt. 1) - 9).
3. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych
w JEDZ żąda na etapie składania wniosków od Wykonawców przestawienia dokumentów określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt. 1) - 9) w odniesieniu do tych
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2018


