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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630633-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi holownicze
2022/S 219-630633

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Dusza
E-mail: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 478714603
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony DMC, 
zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych
Numer referencyjny: PUZ-2380-150-050-150/2022/KD

II.1.2) Główny kod CPV
50118110 Usługi holownicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie 
całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP 
w Wałbrzychu, KMP we Wrocławiu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, 
KPP w Kłodzku, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Świdnicy, KPP 
w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi oraz przewozu uszkodzonych pojazdów do wskazanego miejsca 
naprawy.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części w zależności od miejsca realizowania usługi. Wykonawca 
może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, kilka lub wszystkie części postępowania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 368 340.65 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:
powiat dzierżoniowski
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu dzierżoniowskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu dzierżoniowskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 260,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 140 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 699.19 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat górowski
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu górowskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu górowskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 60,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 40 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 113.82 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat głogowski
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu głogowskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu głogowskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 70,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 195.12 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat jaworski
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu jaworskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 4: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu jaworskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 154,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 225 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

14/11/2022 S219
https://ted.europa.eu/TED

4 / 20



Dz.U./S S219
14/11/2022
630633-2022-PL

5 / 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 73 734.15 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat kłodzki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu kłodzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 5: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu kłodzkiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 241,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 80 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 137 544.72 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat lubański
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu lubańskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 6: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu lubańskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 125,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 170 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 268.29 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat lubiński
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu lubińskiego
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II.2.4) Opis zamówienia:
Część 7: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu lubińskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 250,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 260 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 886.18 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat oleśnicki
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu oleśnickiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 8: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu oleśnickiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 100,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 110 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 824.39 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat polkowicki
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu polkowickiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 9: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu polkowickiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 72,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 90 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 112.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
powiat świdnicki
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu świdnickiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 10: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu świdnickiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 930,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 500 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 211 865.85 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat wałbrzyski
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu wałbrzyskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część 11: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu wałbrzyskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 260,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 170 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 102 439.02 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat wrocławski
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu wrocławskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 12: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu wrocławskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 704,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 200 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 459 934.96 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
powiat ząbkowicki
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu ząbkowickiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 13: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu ząbkowickiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 61,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 40 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 939.84 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
powiat złotoryjski
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50118110 Usługi holownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
obszar powiatu złotoryjskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 14: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu złotoryjskiego:
- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 43,
- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 100 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: zatrudnienie na umowę o pracę jednej osoby ochraniającej parking w wymiarze 1 
etatu / Waga: 5.00
Cena - Waga: 75.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 782.93 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
O udz. zam, mogą ubiegać się Wyk. którzy nie podlegają wykl, na podst art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z 
zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, oraz z art. 5k Rozporz. Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o 
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szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezp. nar.
Zam. nie przewiduje wykl, Wyk. z podstaw wykl. wskazanych w art. 109 ustawy Pzp (podstawy fakultatywne).
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają war. udz. dot:
-Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zam uzna za spełniony 
niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję uprawniającą do podejmowania 
i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego albo aktualne zezwolenie 
uprawniające przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego – wydane 
na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
-Zdolności technicznej lub zawodowej. Zam uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że na każdą część odrębnie dysponuje sprzętem zapewniającym prawidłową 
realizację zamówienia, w tym co najmniej jednym pojazdem pomocy drogowej, tj. pojazdem posiadającym 
wpis w dowodzie rejestracyjnym, z którego wynika, że jest to pojazd specjalistyczny o przeznaczeniu pomocy 
drogowej o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.
1.2.1. Uwaga! Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część nie może dysponować tymi samymi 
pojazdami pomocy drogowej, które wykazuje składając ofertę na inną część.
1.2.2. Pojazd, o którym mowa powyżej, musi posiadać ważne badania techniczne, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
1.2.3. Pojazd, o którym mowa wyżej, musi spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zmianami).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda przedstawienia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X. I. pkt 1 SWZ.
3. Oceniając zdolność techn. lub zaw., Zam. może, na każdym etapie postęp. uznać, że Wyk. nie posiada wym. 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wyk. sprzecznych interesów, w szczeg. zaangażowanie zasobów techn. lub 
zaw. Wyk. w inne przedsięwzięcia gosp. Wyk. może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III. Informacja dla Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.
1. Wyk. mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zam. W takim przypadku Wyk. ustanawiają pełnom. do 
reprezentowania ich w postęp. albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam. publ. Pełnom. winno 
być załączone do oferty.
2. W przyp. Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam., ośw. JEDZ składa każdy z Wyk. JEDZ 
potwierdza brak podstaw wykl. oraz spełnianie war. udziału w zakresie, w jakim każdy z wyk. wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przyp. Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam., ośw. Wyk. dotyczące przesłanek wykluczenia 
z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdz. 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodne z załącznikiem nr 
4 do SWZ składa każdy z Wykonawców.
4. War. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gosp. lub zaw, jest spełniony, jeżeli co najmniej 
jeden z wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności gosp. lub zaw, i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wyk, wspólnie ubiegający się o udzielenie zam, dołączają do oferty 
ośw,, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wyk, (ośw, o podziale obowiązków – załącznik nr 8 
do SWZ)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wyk. może w celu potwierdzenia spełn. war. udzi. w postęp., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zam., lub jego części, polegać na zdoln. techn. lub zawod. podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Zam. jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku 
kiedy:
2.1. wyk., który polega na zdoln. lub sytuacji podm. udostępn. zasoby złoży wraz z ofertą zob. podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
2.2. Zam. oceni, czy udostępn wyk. przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techn lub zaw, pozwalają 
na wykazanie przez wyk. spełniania war. udz. w postęp., o których mowa w pkt II 1.2 powyżej, oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmi. podstawy wykl., które zostały przewidziane względem wyk. w przedmi. 
postęp.;
3. Zob.podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
Wyk. z pod.i udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczeg.:
a. zakres dostępnych Wyk. zasobów podm. udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wyk. i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wyk. zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wyk.polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zaw. lub dośw., zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli zdolności techn. lub zaw. podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wyk. 
war. udz. w postęp. lub zachodzą wobec tego podm. podst. wykl., Zam. żąda, aby Wyk. w terminie określonym 
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przez Zama. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postęp..
5. Wyk. nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podm. 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
I. Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć:
1. Wyp. i podp. Formularz of. stanowiący zał. nr 1 do SWZ (w postaci el. opatrzony kwalif. podpisem el.);
2. Wypełnione, w zakresie wskazanym przez Zam., i podpisane ośw., o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp 
(JEDZ) (w postaci el. opatrzone kwalif. podpisem el.);.
3. Ośw. Wyk. dot. przesł. wykl. z art. 5k rozp Rady UE 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szcz. rozw. w zakr. 
przeciwdz. wspieraniu agresji na Ukainę - zał.4
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. wyk. przedstawiają:
4.1. Ośw. o podziale obowiązków – zgodnie z zał. nr 8 do SWZ
4.2. Ośw. JEDZ składa każdy z wyk. wspólnie ubiegających się o zam. Ośw. to ma potw. brak podstaw do wykl. 
oraz spełnianie warunków udziału w postep. w zakresie, w jakim każdy z Wyk. wykazuje spełnianie war. udzi. w 
postep.
4.3. Ośw. podm. składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę doku. el., 
podpisanego kwalif. podpisem el. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których 
mowa w treści art. 125 ustawy Pzp.
4.4. Zam. w niniejszym postęp. nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwykonawców.
4.5. Ośw. Wyk. dot. przesł. wykl. z art. 5k rozp Rady UE i art. 7 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Wyk., który powołuje się na zasoby pod. udostęp. zasoby, przedstawia:
- wraz z ośw. własnym JEDZ także ośw. JEDZ podm. udostępn. zasoby, potw. brak podstaw wykl. tego podm. 
oraz odpow. spełnianie war. udziału w postęp. w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (
- zob. podm. udostępniającego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ .
- ośw. podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek wykl. z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 
ust. 1 ustawy o szczeg. rozwiązaniach w zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezp. nar. – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy ma potwierdzać, że 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia przewidziane w: art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (UE) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z 
informacją zawartą w pkt III poniżej).
7. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt III poniżej).
II. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do przedstawienia:
1.1. W celu potwierdzenia warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
- aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego albo aktualnego zezwolenia uprawniającego przewoźnika drogowego do wykonywania 
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określonego rodzaju transportu drogowego – wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 180 ze zmianami).
1.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.2.1. Wykazu pojazdów (załącznik nr 6 do SWZ) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
1.2.2. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnienie warunku udziału określonego w Rozdziale IX pkt 1.2 
SWZ;
1.2.3. W przypadku niejasności w zakresie cech pojazdu wskazanych w wykazie narzędzi, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do złożenia cyfrowego odwzorowania dowodu rejestracyjnego pojazdu, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. W celu potw. braku podst. wykl. Zam. wezwie do przeds.:
2.1. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam.pub. tytułem środka karnego,– 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2. ośw. Wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kap.j w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 
i 1086), z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w postęp., 
albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kapit.wraz z dok. lub informacjami potw.przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2.3. ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w 
zakresie podstaw wykl. z postęp. wskazanych przez zam., o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami RP, zamiast:
3.1. informacji z KRK, o której mowa w pkt 2.1 – składa inf. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 
sądowy, albo, w przyp. braku takiego rejestru, inny równoważny dok.bwydany przez właściwy organ sądowy 
lub adm. kraju, w którym wyk.ma siedzibę lub miejsce zam., w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1. Dok. ten, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed jego złożeniem.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 3.1. 
powyżej, lub gdy dok. te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 
4 ustawy Pzp, zastępuje się je odp. w całości lub w części dok. zawierającym odp. ośw. Wyk., ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zami. nie ma przepisów o ośw.u 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub adm., notariuszem, organem samorządu zaw. lub 
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gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument ten 
(oświadczenie), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w pkt 2.1 i 2.3, dotyczących podwykonawców, potwierdzających, że wobec tych podwykonawców nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
.
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1. Postęp. prowadzone jest w języku polskim za pośr. platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. między Zam.m a Wyk. odbywa się przy użyciu Platformy: 
platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: monika.andruszkieiwcz@wr.policja.gov.pl  .
3.Zam., zgodnie § 11 ust. 2 rozp. Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz.i przek. inf. 
oraz wymagań techn. dla dok. el. oraz śr. kom. el. w postęp. o udz.zam. pub. lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Stronie Internetowej 
platformazakupowa.pl, to jest:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub 
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 
wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa np. EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej 
wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
- włączona obsługa JavaScript,
-. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
-. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
-. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. . Wyk. przystępując do niniejszego postęp. o udzie. zam. pub.:
- akceptuje warunki i zasady korzystania z Internetowej Platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., określone 
w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl , dostępnym pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania oferty dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
strona/45-instrukcje

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
wskazanym w § 12 PPU, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ:

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

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 09:00

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, którym w niniejszym postępowaniu 
dla złożenia oferty jest wyłącznie platforma zakupowa platformazakupowa.pl dostępna pod adresem 
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedury 
odwróconej”, tzn. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
Adres strony prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane.
Inf wymagane na podst art. 13 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych os i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz inf o 
ograniczeniach stosowania przepisów ww. rozporządzenia wskazano w rozdziale I SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy PZP).
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy PZP.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy;
4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8. Zgodnie z art. 515 ustawy PZP, odwołanie wnosi się:
8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
8.1.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
8.1.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
8.2. w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
8.2.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
8.2.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
9.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
9.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 
na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie:
10.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
10.2. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej...
cd w rozdziale XXIV SWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2022
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