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

Szczecin: Dostawa samochodów dla Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 52410 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. , ul. Czesława 9, 71-804 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, faks 91 421 63 20.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów dla Nieruchomości i
Opłaty Lokalne Sp. z o.o. w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje
dwie części: 1) I część dostawa 1 szt. samochodu typu furgon. Samochód będący przedmiotem zamówienia
powinien spełniać parametry techniczno - uŜytkowe nie gorsze niŜ określone w załączniku nr 1a do siwz
Oferta wykonawcy (parametry techniczno - uŜytkowe pojazdu). Wykonawca w cenie ujmie pakiet
ubezpieczeń samochodu będącego przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, Assistance na okres 12
miesięcy od daty dostawy niezaleŜnie od limitu kilometrów. 2) II część dostawa 1 sztuki samochodu osobowo
- towarowego typu van. Samochód będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać parametry techniczno
- uŜytkowe nie gorsze niŜ określone w załączniku nr 1b do siwz Oferta wykonawcy (parametry techniczno uŜytkowe pojazdu). Wykonawca w cenie ujmie pakiet ubezpieczeń samochodu będącego przedmiotem
dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, Assistance na okres 12 miesięcy od daty dostawy niezaleŜnie od limitu
kilometrów. 2. Dostawa samochodów określonych w I i II części zamówienia powinna być przeprowadzona
zgodnie z następującymi wymogami: 1) Samochody objęte przedmiotem powinny stanowić samochody
fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej jak w 2013 r.), wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym
wszelkich praw osób trzecich i innych obciąŜeń i zabezpieczeń. 2) Samochody powinny posiadać świadectwo
homologacji i spełniać warunki określone w a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2001 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32 poz. 262 z późn. zm.). 3) Samochody powinny spełniać min. normy Euro 5 w zakresie emisji
zanieczyszczeń, spalin, CO2, i spełniać warunki obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem. 4) Wykonawca ponosi
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodów zamawiającemu, a takŜe serwisu
gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach gwarancji. 5) Minimalne okresy gwarancyjne dla samochodów
objętych I częścią i II częścią przedmiotu zamówienia wynoszą od dnia odbioru końcowego; a) na elementy
mechaniczne - 24 miesiące: b) na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy; c) na perforacje blach nadwozia i
podwozia - 96 miesięcy; 6) Podany powyŜej okres liczony jest od daty ich odbioru końcowego, zgodnie z
kartą gwarancji. 7) Serwis i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w autoryzowanych stacjach obsługi
samochodów wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował serwisem gwarancyjnym i
pogwarancyjnym w odległości nie większej niŜ 50 km od siedziby zamawiającego. 8) Termin usunięcia
awarii, wady, usterki nie moŜe być dłuŜszy niŜ 2 dni od zgłoszenia. 9) W sytuacji, gdy przewidywany czas
naprawy jest dłuŜszy niŜ 1 dzień, wykonawca dostarczy samochód zastępczy. 10) Realizacja zamówienia odbiór samochodu będącego przedmiotem zamówienia nastąpi w autoryzowanej stacji obsługi samochodów
wykonawcy, wskazanej przez niego w ofercie, jeŜeli znajduje się na terenie Szczecina. W pozostałych
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przypadkach miejscem odbioru samochodu będzie siedziba zamawiającego. 11) Przyjmuje się datę dostawy
jako datę bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9, 34.13.61.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni wnieść wadium w
terminie do dnia 25 lutego 2014 r. do godz. 09:00 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego w
wysokości: 1) I część zamówienia - 1.000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc) 2) II część zamówienia1.000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc) 2. Wadium moŜe być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem
na rachunek bankowy Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. w Szczecinie Nr 36 1020 4795 0000 9702
0259 2996, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z
tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Nieruchomości
i Opłat Lokalnych sp. z o.o. 3. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach.
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, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
•
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonuje) naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie minimum 1 główną dostawę obejmującą dostawę samochodów na kwotę minimum 80 tys.
złotych brutto.
•
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
•
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
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 naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ
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
JeŜeli 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, Ŝe:
•

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

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz załącznik nr 1; w przypadku składania oferty wspólnej
naleŜy złoŜyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale
I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). 3) oświadczenie
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie
wykonawca powierzy podwykonawcom (jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W
przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument., 4) informacja o parametrach i cechach
oferowanych urządzeń - załącznik nr 1a, 1b. W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden
dokument.
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 - 92
2 - ZuŜycie energii - 5
3 - Emisja dwutlenku węgla - 2
4 - Emisja zanieczyszczeń - 1
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.niol.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Nieruchomości i Opłaty
Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 21 A)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014
godzina 09:00, miejsce: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok.
24).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 1 szt. samochodu typu furgon..
•
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód będący przedmiotem
zamówienia powinien spełniać parametry techniczno - uŜytkowe nie gorsze niŜ określone w załączniku nr
1a do siwz Oferta wykonawcy (parametry techniczno - uŜytkowe pojazdu). Wykonawca w cenie ujmie
pakiet ubezpieczeń samochodu będącego przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, Assistance
na okres 12 miesięcy od daty dostawy niezaleŜnie od limitu kilometrów.
•
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9.
•
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.
•
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o
1. Cena - 92
o
2. ZuŜycie energii - 5
o
3. Emisja dwutlenku węgla - 2
o
4. Emisja zanieczyszczeń - 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 1 szt. samochodu osobowo - towarowego typu van.
•
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód będący przedmiotem
zamówienia powinien spełniać parametry techniczno - uŜytkowe nie gorsze niŜ określone w załączniku nr
1b do siwz Oferta wykonawcy (parametry techniczno - uŜytkowe pojazdu). Wykonawca w cenie ujmie
pakiet ubezpieczeń samochodu będącego przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, Assistance
na okres 12 miesięcy od daty dostawy niezaleŜnie od limitu kilometrów.
•
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0.
•
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.
•
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o
1. Cena - 92
o
2. ZuŜycie energii - 5
o
3. Emisja dwutlenku węgla - 2
o
4. Emisja zanieczyszczeń - 1
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