Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie
przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 243415- 2014 data zamieszczenia: 24.11.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kawęczyn , Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie,
tel. 063 2885910, faks 063 2885940.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę
samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim...
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie
nowego samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim na potrzeby Gminy Kawęczyn. Rok produkcji 2014,
Liczba miejsc 9 w tym 1 dostosowane do przewozu wózka inwalidzkiego. Rodzaj silnika - Diesel.
Pojemność skokowa Min. 2,0 l, Moc silnika Min. 100 KM Napęd Przedni lub tylny. Zużycie paliwa
w cyklu mieszanym wg wskazań producenta Maks. 10 l / 100 km. Przedmiot zamówienia powinien
posiadać: wspomaganie układu kierowniczego, ABS + ESP, Immobiliser, autoalarm z centralnym z
zamkiem, poduszki powietrzne kierowcy, komplet opon zimowych, komplet opon letnich, koło
zapasowe, gaśnica samochodowa min. 1 kg, podręczny zestaw narzędzi (podnośnik, klucz do kół),
trójkąt odblaskowy, dywaniki gumowe. Okres gwarancji na elementy mechaniczne Min. 24 m-cy,
Okres gwarancji na powlokę lakierniczą Min. 36 m-cy, Okres gwarancji na perforację blachy Min.
144 m-ce. Kolor tapicerki ciemny (szary, granat itp.), kolor nadwozia ciemny typ lakieru bez
dopłaty. Klimatyzacja manualna, radio CD. Skrzynia biegów manualna. Elektrycznie sterowane
szyby przód. Homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zamawiający wymaga
zapewnienia minimum 2 autoryzowanej stacji obsługi pojazdów oferowanej marki samochodu w
promieniu 200 km od siedziby zamawiającego. Wentylacja kabiny z recyrkulacją. Norma emisji
spalin min. Euro 5 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzenia o
równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim
przypadku zgodne z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany
przez niego sprzęt i urządzenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową
formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest
przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ADAPTACJI SAMOCHODU DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: Rozwiązanie
musi zapewnić możliwość przewozu 9 osób / łącznie z kierowcą/ na fotelach i 1 osoby na wózku

inwalidzkim. Wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane: na całej długości
samochodu, wytrzymała i łatwa w utrzymaniu czystości podłoga pokryta warstwą antypoślizgową,
atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich/ listwy w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy
bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, najazd umożliwiający
wprowadzenie wózka do pojazdu; oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym, emblemat
informujący o przewozie osób niepełnosprawnych; homologacja lub dokument niezbędny do
rejestracji pojazdu (KRS, badana techniczne, oświadczenie wykonawczy)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.52.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji
wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do
realizacji zamówienia w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
(w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). Warunek ten
będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44, ustawy PZP;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji
wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do
realizacji zamówienia w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
(w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). Warunek ten
będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44, ustawy PZP;

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji
wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do
realizacji zamówienia w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
(w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). Warunek ten
będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44, ustawy PZP;

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji
wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do
realizacji zamówienia w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
(w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). Warunek ten
będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44, ustawy PZP;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji
wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do
realizacji zamówienia w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
(w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). Warunek ten
będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44, ustawy PZP;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
opisu oferowanych pojazdów, szczegółową charakterystykę techniczną samochodów
potwierdzającą spełnienie wymaganych przez zamawiającego parametrów technicznoeksploatacyjnych oraz wyposażenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
•

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•
•

1 - Cena - 50
2 - gwarancja na elementy mechaniczne - 25
3 - najkrótszy okres realizacji zamówienia - 25

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia; 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w
szczególności Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 3) zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy; 4) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie
powodować zmianę koszów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego
przez Wykonawcę; 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy
wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b)
działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie
terminie, c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy. 2. Istotne zmiany umowy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane powyżej dopuszczalne są tylko
pod następującymi warunkami: 1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4); 2) jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.kaweczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kawęczyn 48,
62-704 Kawęczyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn pokój nr.1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU REHABILITACJI.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

