
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Katowice: ZP-2380-315-74/2015 Zakup dwóch ciężarowych samochodów
bazowych przeznaczonych pod zabudowę do przewozu dwóch koni

służbowych
Numer ogłoszenia: 136059 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj.

śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-315-74/2015 Zakup dwóch ciężarowych

samochodów bazowych przeznaczonych pod zabudowę do przewozu dwóch koni służbowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest

zakup dwóch ciężarowych samochodów bazowych nieoznakowanych przeznaczonych pod zabudowę do

przewozu dwóch koni służbowych. 2 Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego

zakresu znajdują się w: 2.1 załączniku nr 2 do SIWZ - Projekt umowy; 2.2 załączniku nr 3 do SIWZ -

Specyfikacja techniczna. 3 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła nie mniej

niż: a) min. 24 miesiące -gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, b) min. 24

miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą, c) min. 24 miesiące - gwarancja na perforację elementów

nadwozia, licząc od daty odbioru pojazdów przez Zamawiającego. 4 Dokumenty gwarancyjne Wykonawca

przedkłada w dniu odbioru końcowego. 5 Zamawiający wymaga aby pojazdy spełniały wymagania techniczne

określone w załączniku nr 3 do SIWZ -specyfikacji technicznej. 6 Samochody dostarczone w trakcie trwania

umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2015 i wolne od wad technicznych i prawnych,

dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go. 7 Zamawiający żąda wskazania marki, modelu, wersji i koloru
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nadwozia oferowanych samochodów przy czym wszystkie pojazdy dostarczone w ramach niniejszego

postępowania będą tej samej marki, modelu i wersji wyposażeniowej. 8 Zamawiający żąda wyciągu ze

świadectwa homologacji typu pojazdu - homologacji częściowej lub świadectwo zgodności WE pojazdu. 9

Zgodnie z art. 30 ustawy PZP, w miejscach gdzie przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą nazw

handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy. 10

Zamawiający wymaga, aby przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w załączniku nr 3

do SIWZ realizowane były w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez

Wykonawcę wszystkich autoryzowanych stacji obsługi pojazdów dla danej marki na terenie całego kraju. 11

Zamawiający wskaże miejsce dostawy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed ustalonym terminem dostawy.

Miejsce dostawy będzie znajdowało się na terenie województwa śląskiego. 12 Wykonawca może powierzyć

wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w

załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W

przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu

jaki będzie realizował przy jego/ich udziale..

II.1.5)
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.50-0.

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: 11.12.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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;
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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:

inne dokumenty

1.  Oświadczenie  o  udzieleniu  gwarancji  na  przedmiot  zamówienia  na  załączniku  nr  1  do  SIWZ  -

formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 2. Wskazania marki, modelu, wersji i koloru nadwozia

oferowanych  samochodów  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  -  formularz  ofertowy.  3.  Oświadczenie

Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 roku i

wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go i zgodny z wymogami

Zamawiającego określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz

ofertowy  lub  na  odrębnym  dokumencie.  4.  Wyciąg  ze  świadectwa  homologacji  typu  pojazdu  -

homologacji  częściowej  lub świadectwo zgodności  WE pojazdu. Świadectwo homologacji  winno być

wystawione zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr

108,  poz.  908.  z  późniejszymi  zmianami)  lub  świadectwo  zgodności  WE  o  którym  mowa  w

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009r zastępującym załącznik IX do dyrektywy

2007/46/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  ustanawiającej  ramy  dla  homologacji  pojazdów

silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do
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tych  pojazdów  (dyrektywy  ramowej)  Dz.  Urz.  UE  L  118  z  13.05.2009  z  późn.  zm.).  5.  Listy

autoryzowanych stacji obsługi dla oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju. 6. Oświadczenie

Wykonawcy  czy  powierza  podwykonawcy/com  wykonanie  zamówienia.  W  przypadku  powierzenia

podwykonawcy/com  wykonania  zamówienia  Wykonawca  wskaże  zakres  jaki  będzie  realizował  przy

jego/ich udziale  na załączniku nr  1 do SIWZ - formularz  ofertowy lub na odrębnym dokumencie.  7.

Oświadczenie  Wykonawcy,  iż  zmiany  adaptacyjne  pojazdu  powstałe  w  trakcie  jego  eksploatacji,

dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie będą powodowały utraty ani ograniczenia uprawnień

wynikających z fabrycznej gwarancji  (stosowny zapis winien znaleźć się w książkach gwarancyjnych

pojazdów). 8. Oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczane pojazdy mają wykonane przez Wykonawcę i na

jego  koszt  przeglądy  zerowe  potwierdzone  w  dokumentacji  każdego  z  pojazdów.  9.  Oświadczenie

Wykonawcy, iż dostarczane pojazdy są zbudowane z wykorzystaniem pojazdu w tym samym wariancie

homologacyjnym, a także ukompletowane w identyczne i  pochodzące od tych samych producentów

elementy  zabudowy i  wyposażenia.  10.  Oświadczenie Wykonawcy, iż zobowiązuje się do udzielania

konsultacji  w  zakresie  możliwości  zabudowania  oraz  zaleceń  dotyczących  montażu  w  pojeździe

wyposażenia  służbowego,  a  w  szczególności:  a)instalacji  zasilania  urządzeń  łączności  radiowej,  b)

urządzeń  do  pomiaru  zużycia  paliwa,  c)  instalacji  antenowych,  d)  innego  specjalistycznego  sprzętu

policyjnego. 11. Oświadczenie Wykonawcy o terminie realizacji przedmiotu 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin realizacji - 10

IV.2.2)
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy.

Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian

postanowień umowy: Zmiana obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji

umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zespół Zamówień Publicznych Zespół Zamówień Publicznych,

budynek A, parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015

godzina 12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zespół

Zamówień Publicznych, budynek A, parter.

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: Zamówienie będzie realizowane w ramach jednorazowej dostawy najpóźniej do dnia 11.12.2015r.

od podpisania umowy (piątek - 50 tydzień 2015 roku). Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w

zależności od terminu zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym..

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
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