Legnica: Dostawa samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje
Dolnośląskie S.A.
Numer ogłoszenia: 526562 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Dolnośląskie S.A. , ul. Wojska Polskiego 1/lok.5, 59-220
Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 855 33 02.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolejedolnoslaskie.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dla potrzeb
pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest dostawa samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje
Dolnośląskie S.A. 2.Samochód będący przedmiotem niniejszego zamówienia musi być
fabrycznie nowy - rok produkcji 2013 lub 2014 i nie może być wcześniej używany przez
Wykonawcę jako auto testowe, zastępcze, albo służące do wykonywania innych czynności o
charakterze promocyjnym i marketingowym, a w chwili jego wydania Zamawiającemu
winien być wolny od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i nie może stanowić
przedmiotu zabezpieczenia oraz innego postępowania sądowego, egzekucyjnego. 3.Samochód
będący przedmiotem niniejszego postępowania powinien posiadać parametry i cechy
techniczne szczegółowo opisane w treści Załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia - opis techniczny. 4.Szczegółowe postanowienia dotyczące odbioru
samochodu będącego przedmiotem niniejszego postępowania, warunków gwarancji,
wynagrodzenia Wykonawcy, kar umownych oraz odstąpienia od umowy o udzielenie
zamówienia publicznego określają postanowienia treści Załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ Projekt umowy. 5.Samochód będący przedmiotem niniejszego postępowania musi być
fabrycznie przystosowany dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje
Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych
oraz ewentualnego ładunku). Zamawiający dopuszcza możliwość przystosowania auta dla
potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca,
zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku) u
dealera pod warunkiem zachowania wszelkich praw i roszczeń przysługujących
Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji. 6.Dostawa samochodu będącego przedmiotem

niniejszego postępowania: 8 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia
publicznego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8.
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: Okres w
dniach: 56.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego
warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia
według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego
warunku.Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia
według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego
warunku.Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia
według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego
warunku.Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia
według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego
warunku.Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia
według formuły 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 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;

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.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

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z
Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
2.Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem
oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z
którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3.Zmiana
umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być powodowana przez następujące
okoliczności: a)zmiany ustawowej stawki podatku VAT, b)zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego
postępowania, c)okoliczności niezależne od Stron niniejszej umowy, których przy
zachowaniu należytej staranności Strony nie mogły przewidzieć; 4.Zmiana umowy o
udzielenie zamówienia publicznego może zostać dokonana w formie pisemnej w drodze
aneksu, którego treść będzie zaakceptowana przez obie strony. Inicjatorem zmian do umowy
o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.
5.Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie
pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o
wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem. 6.Nie wymagają zmiany
umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby,
numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kolejedolnoslaskie.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Wojska
Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, pon- pt, godz. 7.30 - 15.30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.01.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica,
Sekretariat..
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

