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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7662-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw samochodów
2021/S 005-007662

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 248-617810)

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Jastrzębski
E-mail: slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237938
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg
Numer referencyjny: WZP-6810/20/398/T

II.1.2) Główny kod CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg:
1) zadanie nr 1 – obsługa techniczna i naprawa bieżąca pojazdów w stacji zlokalizowanej na terenie jednej z 
nw. dzielnic Warszawy: Bemowo, Ursus,
2) zadanie nr 2 – obsługa techniczna i naprawa bieżąca pojazdów w stacji zlokalizowanej na terenie terenie 
powiatu piaseczyńskiego lub jednej z wymienionych dzielnic Warszawy: Wilanów, Ursynów.
2. Zamawiający informuje, że w każdym zadaniu:
1) planuje objąć usługami co najmniej 300 pojazdów w wiodącej marce: Fiat, Kia, Renault, Mercedes, Opel, 
Peugeot, Volkswagen, Toyota;
2) średnio w miesiącu wykonywanych jest około 60 obsług i napraw pojazdów;
z zastrzeżeniem, że ilość i rodzaj zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 248-617810

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w każdym zadaniu), w tym co najmniej:
1) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje mechanika samochodowego;
2) 1 osobą posiadającą kwalifikacje elektryka samochodowego (elektromechanika);
2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym co najmniej:
1) zadanie nr 1:
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie jednej z wymienionych dzielnic Bemowo, Ursus 
wyposażoną w:
a.1. co najmniej trzy stanowiska naprawcze zadaszone, w tym co najmniej dwa stanowiska posiadające 
podnośnik dopasowany do masy obsługiwanych pojazdów;
a.2. urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych i aktualnym oprogramowaniem 
producenta, urządzenia do ustawiania geometrii zawieszenia oraz inne urządzenia umożliwiające 
przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu;
b) terenem, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniającym następujące 
wymagania:
b.1. ogrodzonym, o utwardzonej nawierzchni (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, 
wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem, itp.);
b.2. strzeżonym całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz 
oświetlony, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi;
b.3. o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 3 pojazdów;
b.4. zlokalizowanym na obszarze ww. dzielnic
c) 1 sprawnym pojazdem przystosowanym do holowania obsługiwanych pojazdów;
2) zadanie nr 2:
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie jpowiatu piaseczyńskiego lub jednej z wymienionych 
dzielnic Warszawy: Wilanów, Ursynów wyposażoną w:
a.1. co najmniej trzy stanowiska naprawcze zadaszone, w tym co najmniej dwa stanowiska posiadające 
podnośnik dopasowany do masy obsługiwanych pojazdów;
a.2. urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych i aktualnym oprogramowaniem 
producenta, urządzenia do ustawiania geometrii zawieszenia oraz inne urządzenia umożliwiające 
przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu;
b) terenem, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniającym następujące 
wymagania:
b.1. ogrodzonym, o utwardzonej nawierzchni (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, 
wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem, itp.);
b.2. strzeżonym całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz 
oświetlony, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi;
b.3. o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 3 pojazdów;
b.4. zlokalizowanym na obszarze ww. dzielnic Warszawy
c) 1 sprawnym pojazdem przystosowanym do holowania obsługiwanych pojazdów.
3) zadanie nr 3
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie powiatu mińskiego lub legionowskiego lub 
wołomińskiego wyposażoną w:
a.1. co najmniej trzy stanowiska naprawcze zadaszone, w tym co najmniej dwa stanowiska posiadające 
podnośnik dopasowany do masy obsługiwanych pojazdów;
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a.2. urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych i aktualnym oprogramowaniem 
producenta, urządzenia do ustawiania geometrii zawieszenia oraz inne urządzenia umożliwiające 
przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu;
b) terenem, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniającym następujące 
wymagania:
b.1. ogrodzonym, o utwardzonej nawierzchni (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, 
wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem, itp.);
b.2. strzeżonym całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz 
oświetlony, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi;
b.3. o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 3 pojazdów
b.4. zlokalizowanym na obszarze ww. powiatu
Powinno być:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w każdym zadaniu), w tym co najmniej:
1) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje mechanika samochodowego;
2) 1 osobą posiadającą kwalifikacje elektryka samochodowego (elektromechanika);
2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym co najmniej:
1) zadanie nr 1:
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie jednej z wymienionych dzielnic Bemowo, Ursus 
wyposażoną w:
a.1. co najmniej trzy stanowiska naprawcze zadaszone, w tym co najmniej dwa stanowiska posiadające 
podnośnik dopasowany do masy obsługiwanych pojazdów;
a.2. urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych i aktualnym oprogramowaniem 
producenta, urządzenia do ustawiania geometrii zawieszenia oraz inne urządzenia umożliwiające 
przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu;
b) terenem, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniającym następujące 
wymagania:
b.1. ogrodzonym, o utwardzonej nawierzchni (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, 
wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem, itp.);
b.2. strzeżonym całodobowo lub monitorowanym za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz 
oświetlony, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi;
b.3. o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 3 pojazdów;
b.4. zlokalizowanym na obszarze ww. dzielnic;
c) 1 sprawnym pojazdem przystosowanym do holowania obsługiwanych pojazdów;
2) zadanie nr 2:
a) 1 stacją obsługi serwisowej zlokalizowaną na terenie powiatu piaseczyńskiego lub jednej z wymienionych 
dzielnic Warszawy: Wilanów, Ursynów wyposażoną w:
a.1. co najmniej trzy stanowiska naprawcze zadaszone, w tym co najmniej dwa stanowiska posiadające 
podnośnik dopasowany do masy obsługiwanych pojazdów;
a.2. urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych i aktualnym oprogramowaniem 
producenta, urządzenia do ustawiania geometrii zawieszenia oraz inne urządzenia umożliwiające 
przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu;
b) terenem, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniającym następujące 
wymagania:
b.1. ogrodzonym, o utwardzonej nawierzchni (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, 
wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem, itp.);
b.2. strzeżonym całodobowo lub monitorowanym za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz 
oświetlonym, gwarantującym zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi;
b.3. o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 3 pojazdów;
b.4. zlokalizowanym na obszarze ww. dzielnic Warszawy;
c) 1 sprawnym pojazdem przystosowanym do holowania obsługiwanych pojazdów.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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