Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.powiat-wieruszowski.pl

Wieruszów: Dostawa nowego fabrycznie samochodu 9 -cio
osobowego dostosowanego do przewozu dwóch osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy
Społecznej w Chróścinie
Numer ogłoszenia: 100682 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wieruszowski , Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie,
tel. 62 78 13 370, 62 78 13 386, faks 62 78 31 963.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wieruszowski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego fabrycznie
samochodu 9 -cio osobowego dostosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nowego
fabrycznie samochodu osobowego rocznik 2013 lub 2014. Ilość miejsc do przewozu 9 ( łącznie z
kierowcą ). Przystosowanie do zakotwiczenia dwóch wózków inwalidzkich. Oferowany pojazd musi
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego przeznaczenia. ( Dz. U. z
2003r., Nr 32, poz. 262 ze zm.). Samochód musi posiadać świadectwo homologacji z

przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd musi spełniać normę emisji
zanieczyszczeń zgodnie z normą spalin dla silników wysokoprężnych EURO 5. Użytkownikiem
pojazdu będzie Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie. Pozostałe parametry techniczne pojazdu
zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-0.
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: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł
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 spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ
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;
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:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna
oferowanego samochodu sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)
Oświadczenie na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. o nieujawnianiu informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Niezłożenie przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa wyżej nie wywołuje dla wykonawcy żadnych skutków
związanych z wykluczeniem lub odrzuceniem oferty. 4) Dowód wpłaty/ wniesienia wadium. 5)
Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta tj. z właściwego rejestru lub zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być wystawione na
reprezentanta wykonawcy i podpisane przez osoby do tego upełnomocnione. 6) Pełnomocnictwo,
o którym mowa w pkt 10 niniejszej SIWZ w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. 7) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w
załączniku nr 6 do SIWZ nazw podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

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: najniższa cena.
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 warunków umowy i warunki zmian zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, cena 30 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400
Wieruszów, pok. 18 ( biuro podawcze).
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: Dostawa z dofinansowaniem ze środków PFRON.
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

