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Bydgoszcz: Zamowienie na dostaw§ samochodu

Numerogtoszenia: 185841 -2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogtoszenie dotyczy:

[v]zam6wienia publicznego

[]zawarcia umowy ramowej
Qustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy , ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, faks 052

5826469.

Adres strony internetowej zamawiaj^cego: http://www.wios.bydgoszcz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA.CEGO: Administracja rza.dowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Zam6wienie na dostawy samochodu.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zam6wienia jest

dostawa samochodu osobowego kategorii M1 o nadwoziu typu van dla Wojewbdzki ego Inspektoratu Ochrony

6rodowiska w Bydgoszczy -1 szt.

11.1.5)

Mprzewiduje si^ udzielenie zamowieh uzupelniajqcych
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowieh uzupetniajqcych

11.1.6} Wspolny Stownik Zamowieh (CPV): 34.11.00.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakortczenie: 30 12 2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IM.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaja.cy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

HI.3) WARUNKI UDZIALU W POSTE.POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja. obowiqzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formuty spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ)

dotqczonych do oferty.

III. 3. 2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spelnienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formuty spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ)

dota.czonych do oferty.

III. 3. 3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formuty spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaja.cego j podanych w SIWZ)

dota.czonych do oferty.

Ml.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ±e spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunkbw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formuty spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ)

dota.czonych do oferty.

III. 3. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunkbw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formuty spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaja.cego j podanych w SIWZ)

dota,czonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) Wzakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktdrych mowa wart. 22 ust. 1
ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udztatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

IM.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedlozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej ni±

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaj^ce, ze wykonawca

nie zalega z oplacaniem podatk6w, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu skladania

wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaj^ce, ±e wykonawca nie zalega z optacaniem

sktadek na Ubezpieczenia zdrowotne i spoieczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci

wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem

terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia

albo skladania ofert;

• wykonawca powotujqcy sie przy wykazywaniu spetniania warunk6w udziatu w postepowaniu na

zasoby innych podmiot6w, kt6re b$da. braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, przedWada takze

dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotbw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedWada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzaj^cy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej ni± 6 miesi^cy

przed upfywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze

uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegfych ptatnosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3

miesiqce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

Ml.4.4) Dokumenty dotycz^ce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

• lista podmiot6w nalez^cych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentbw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1J Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwia.zane z przedmiotem zam6wienia:

1 - Cena - 85

2 - Wielkos6 zuzycia energii - 5

3 - Wielkosc emisji dwutlenku wegla - 5

4 - Wielkosc emisji zanieczyszczeri: tlenkbw azotu, cza.stek statych oraz weglowodor6w - 5

IV.2.2)

przeprowadzona b^dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej b^dzie
prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

1 Zamawiaja_cy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystapienia zjawisk zwiqzanych z dziataniem sily wyzszej np.

wysta.pienia zdarzenia losowego wywotenego przez czynniki zewnetrzne, kt6rego nie mo±na bylo przewidziec,

w szczeg6lnosci zagra±ajqcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub gro±a,cego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach oraz zmianami przepisbw prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.

zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. 2 Zamawiaja.cy dopuszcza zmiany

postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy

w przypadku wystapienia problem6w finansowych po stronte Zamawiaj^cego z przyczyn od niego

niezaleznych. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy,

wynagrodzenia, terminu realizacji itp. 3 Zamawiaja_cy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktbrej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania

produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcy asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dolozenia

nalezytej starannosci nie m6gt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy. 4 Zamawiaja_cy dopuszcza

zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru

Wykonawcy w przypadku odsta_pienia na wniosek Zamawiajqcego od realizacji czesci zam6wienia i zwia.zanej

z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zambwienia, pod warunkiem wystapienia

obiektywnych okolicznosci, kt6rych Zamawiajgcy nie m6gl przewidziec na etapie przygotowania postepowania,

a kt6re powoduja., ze wykonanie przedmiotu zam6wienia bez ograniczenia zakresu zam6wienia lub brak

zmiany terminu wykonania zambwienia powodowaloby dla Zamawiaj^cego niekorzystne skutki z uwagi na

zamierzony eel realizacji przedmiotu zam6wienia i zwi^zane z tym racjonalne wydatkowanie srodkbw. 5.

Zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osbb reprezentujqcych strony,

oczywistych pomytek pisarskich nie stanowia, istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: http://bip.wios.bydgoszcz.pl/

Specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Wojewodzki Inspektorat

Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w pokoju nr 33.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 24.12.2015

godzina 09:00, miejsce: Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz do pokoju nr22 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwiqzania ofert a,: okres w dniach: 30 {od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycza,ce finansowania projektu/programu zesrodkow Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17} Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaja,cych zwrotowi

srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia: nie
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