Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:

www.zaz.pila.pl

Piła: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t, ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon
oraz samochodu ciężarowego małego dla Stowarzyszenia Pomocy
Humanitarne w Pile.
Numer ogłoszenia: 370640 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej , ul. Węglowa 9, 64-920
Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 214 43 40, faks 67 214 43 47.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ze skrzynią ładunkową i przewozu
6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego małego dla Stowarzyszenia
Pomocy Humanitarne w Pile..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - jeden typu
furgon, a drugi mały samochód ciężarowy typu kombivan. Każdy dostarczany samochód
musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2014, kompletny i wolny od wad
fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). Każdy samochód musi
posiadać aktualną homologację ciężarową wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z
późn.zm.) oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Każdy samochód będący
przedmiotem zamówienia musi charakteryzować się następującymi parametrami: a)
zużycie energii przez samochód wyznaczone w jeździe mieszanej - obliczone zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 96 poz.
559) nie może wynosić więcej niż 270 MJ:100 km dla samochodu typu furgon i 200
MJ:100 km, b) samochód musi spełniać wymagania normy Euro 5 pod względem emisji
zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, c) emisja dwutlenku
węgla w cyklu mieszanym nie może być większa niż 200 g:km..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
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
nie określa się

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
nie określa się

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
nie określa się

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
nie określa się

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
nie określa się
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.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;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zaz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, ul. Węglowa 9, 64-920 Piła u p. Ireny
Wiśniewskiej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Stowarzyszenia Pomocy
Humanitarnej, ul. Węglowa 9, 64-920 Piła.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t, ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód
będący przedmiotem zamówienia musi charakteryzować się następującymi





parametrami: a) zużycie energii przez samochód wyznaczone w jeździe mieszanej obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.
(Dz. U. 2011 Nr 96 poz. 559) nie może wynosić więcej niż 270 MJ/100 km dla
samochodu typu furgon, b) samochód musi spełniać wymagania normy Euro 5 pod
względem emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,
c) emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym nie może być większa niż 200 g/km. 2)
Miejsce dostawy samochodu: siedziba Zamawiającego. Przed realizacją zamówienia
Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, celem uzgodnienia konkretnego terminu
dostawy. Parametry samochodu zgodnie z opisem w SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa samochodu ciężarowego małego typu kombivan..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód
będący przedmiotem zamówienia musi charakteryzować się następującymi
parametrami: a) zużycie energii przez samochód wyznaczone w jeździe mieszanej obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.
(Dz. U. 2011 Nr 96 poz. 559) nie może wynosić więcej niż 270 MJ/100 km dla
samochodu typu furgon i 200 MJ/100 km dla samochodu kombivan, b) samochód musi
spełniać wymagania normy Euro 5 pod względem emisji zanieczyszczeń: tlenków
azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, c) emisja dwutlenku węgla w cyklu
mieszanym nie może być większa niż 200 g/km. 2) Miejsce dostawy samochodu:
siedziba Zamawiającego. Przed realizacją zamówienia Wykonawca skontaktuje się z
Zamawiającym, celem uzgodnienia konkretnego terminu dostawy. Parametry
samochodu zgodnie z opisem w SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

