Piła: Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia
Pomocy Humanitarnej w Pile
Numer ogłoszenia: 277583 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
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 osobowego
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy
Humanitarnej w Pile.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, na osiem plus jeden miejsc,
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy
Humanitarnej w Pile. 2. Zamawiający wymaga, aby samochód był wyposażony w: 1) silnik o mocy
min. 140 KM, wysokoprężny, 2,0 TDI, wtrysk bezpośredni, 4 -cylindrowy, spełniający normę emisji
substancji szkodliwych EURO - 5, tj.: zużycie energii max. 4,0 MJ/km, emisja dwutlenku węgla max.
0,5 g/km, emisja tlenków azotu max. 0,18 g/km, emisja cząsteczek stałych max. 0,005 g/km, emisja
węglowodorów 0,05 g/km; 2) skrzynię 6-cio biegową; 3) poduszkę powietrzną dla kierowcy i
pasażera (poduszka pasażera z możliwością dezaktywacji); 4) system antypoślizgowy ABS oraz
system antypoślizgowy podczas hamowania silnikiem MSR; 5) system zapobiegający buksowaniu
kół ASR; 6) system stabilizacji toru jazdy ESP; 7) niezależne zawieszenie przód i tył, 8)
wspomaganie układu kierowniczego; 9) immobiliser; 10) sygnalizację awaryjnego hamowania; 11)
dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z podłokietnikami, podparciem odcinka lędźwiowego i
regulacją wysokości; 12) rolety przeciwsłoneczne na bocznych szybach; 13) centralny zamek

sterowany pilotem; 14) filtr cząsteczek stałych; 15) komputer pokładowy; 16) klimatyzację
automatyczną lub półautomatyczną; 17) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane;
18) szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie; 19) szyby termoizolacyjne; 20) drzwi boczne
przesuwane po prawej stronie samochodu; 21) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,
22) koło zapasowe + komplet opon zimowych; 23) hak holowniczy demontowany; 24) radio i
odtwarzacz płyt CD; 25) światła przeciwmgielne; 26) czujniki parkowania w przednim i tylnym
zderzaku; 27) alarm antywłamaniowy z niezależnym zasilaniem; 28) tylną klapę z dodatkową
funkcją otwierania za pośrednictwem pilota lub wewnętrzny przycisk. 3. Samochód musi być
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i posiadać : 1) zamontowane szyny
podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach
dachu pojazdu, komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego z obu stron, pas biodrowy
zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, 2) zamontowaną windę w świetle
drzwi tylnych umożliwiającą transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu, 3) oznakowanie
pojazdu z przodu i z tyłu symbolem informującym o przewozie osób niepełnosprawnych. 4)
homologację o dopuszczeniu pojazdu do ruchu na drogach Polski i UE. 4. Wykonawca udzieleni na
przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres co najmniej: 1) 24 m-cy - na cały pojazd bez
limitu kilometrów, 2) 24 m-cy - na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów; 3) 24 m-cy
- na wykonaną zabudowę, 4) 36 m-cy - na powłokę lakierową bez limitu kilometrów, 5) 120 m-cy na perforację nadwozia bez limitu kilometrów, licząc od dnia odbioru samochodu przez
Zamawiającego. Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej. Wykonawca zapewni
bezpłatny przegląd zerowy samochodu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga się
III.2) ZALICZKI



Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 dotyczy

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

nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.



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

nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.



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

nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.



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

nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

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 spełnieniu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


próbki, opisy lub fotografie



inne dokumenty
a) specyfikację techniczną oferowanego samochodu lub kartę technologiczną. Z
dokumentu załączonego do oferty ma wynikać, że wymagane w SIWZ dostarczony pojazd
spełnia. Brak potwierdzenia wymaganego parametru może być podstawą do odrzucenia
oferty. b) Oświadczenie, że samochód posiada wymaganą homologację.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz ofertowy z wypełnionym załącznikiem 1a (parametry odnoszące się do silnika
oferowanego samochodu), 2) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do
podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a) zmiany podatku od towarów i usług VAT, b) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia
z przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, c) zmiana warunków finansowania zamówienia
zależnych od Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie
pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Zmiany
postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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:
07.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej. ul. Węglowa 9. 64-920
Piła u p. Ireny Wiśniewskiej.
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

