Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.niepelnosprawni.sejny.pl

Sejny: Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego (8 plus kierowca)
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej
osoby na wózku inwalidzkim (przetarg II).
Numer ogłoszenia: 427628 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,
ul. Wojska Polskiego 60D, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 87 517 34 16, faks 87 517 34
16.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.niepelnosprawni.sejny.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu
osobowego 9 osobowego (8 plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg II)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa
samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg II). Samochód
musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne oraz zawierać wyposażenie jak
niżej: 1. Silnik spełniający normę co najmniej EURO 5 a) Wysokoprężny, rodzaj paliwa olej napędowy b) Pojemność do 2000 cm³ c) moc silnika minimum 110 KM d) Napęd na
koła przednie 2. Wymiary - Rodzaj pojazdu a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji
2013 b) Typ: BUS COMBI 9 osobowy c) Długość całkowita pojazdu: do 5500 mm d)
Wysokość przestrzeni pasażerskiej do 1400 mm e) Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze
wspomaganiem f) Skrzynia biegów: minimum 5 biegowa + wsteczny g) Kolor nadwozia:
metalic (kolor do uzgodnienia przy podpisaniu umowy) 3. Systemy bezpieczeństwa a)
Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS b)
ESP- elektroniczna stabilizacja toru jazdy c) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
d) Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa 4.
Zabezpieczenia: a) Immobilizer b) Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem 5.
Wyposażenie zewnętrzne a) regulacja zasięgu reflektorów b) lusterka zewnętrzne
sterowane elektrycznie c) szyby przednich drzwi regulowane elektrycznie d) światła do

jazdy dziennej, wykonane w technologii LED e) Tylna klapa z szybą ogrzewaną lub
dwuskrzydłowe drzwi z wycieraczką/wycieraczkami i spryskiwaczem, boczne drzwi
przesuwane z prawej strony f) pełne kołpaki kół g) pełne przeszklenie przedziału
pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie po lewej stronie h) komplet opon
zimowych z felgami stalowymi 6. Wyposażenie wewnętrzne: a) Ilość miejsc siedzących:
fabrycznie przystosowanych do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca, w układzie 3
rzędy siedzeń - siedzenia w II dzielone 2 + 1 i III rzędzie dzielone 2 + 1 lub 1+1+1 każde
mocowane oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu, podwójny fotel pasażerski
obok kierowcy b) zestaw do montażu wózka inwalidzkiego z obowiązującym atestem c)
najazdy aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową z obowiązującym atestem d) fotel
kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, oraz wysokości wraz z
podłokietnikiem e) lusterko wsteczne wewnętrzne f) klimatyzacja g) komputer pokładowy
h) gniazdo zasilania i) komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich
trzech rzędów j) radio fabryczne z CD k) pełnowymiarowe koło zapasowe l) ogrzewanie
przestrzeni pasażerskiej, nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę m) czujniki
parkowania zamontowane z tyłu pojazdu n) homologacja na samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych o) pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką Okres
gwarancji na silnik i podzespoły nie może być krótszy niż 2 lata lub 60 000 km..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: Zakończenie:
27.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium
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
o
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia
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;

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Przedstawią pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy, o ile ofertę składa pełnomocnik
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 - 85
2 - Zużycie paliwa - 12
3 - Częstotliwość przeglądów technicznych - 3
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
Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do
niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. a) zmniejszenie wartości
umowy jest możliwe w przypadku zmian parametrów asortymentu na równoważne lub
wyższe z jednoczesnym obniżeniem ceny; b) w przypadku wystąpienia rozbieżności lub
niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień
umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy c) w przypadku wystąpienia zmian
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie zaistniałych zmian. d) w
przypadku braku możliwości terminowej dostawy samochodu przez Wykonawcę w
związku z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów i atestów zamawiający może na
uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy przedłużyć termin dostawy o czas nie dłuższy
niż 7 dni. e) Pozostałe zmiany: -siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SIWZ; -zmiana obowiązującej stawki VAT. (jeśli zmiana stawki VAT
będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą
różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę); -jeśli zmiana stawki VAT
będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą
różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. -rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (wyposażenia). W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi dostawami.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z
obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.niepelnosprawni.sejny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach Sejny, Wojska
Polskiego 60d.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Sejnach Sejny, Wojska Polskiego 60d.
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: Zamówienie finansowane ze środków własnych oraz
PFRON. Informacje: Barbara Miszkiel lub Krzysztof Kozakiewicz tel.87 5173 416.
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

Prezes Regionalnego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach

