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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418917-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Włodawa: Lekkie samochody półciężarowe
2013/S 241-418917

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie
ul. Lubelska 60
Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60
Osoba do kontaktów: Sławomir Poniewozik
22-200 Włodawa
POLSKA
Tel.: +48 825726461
E-mail: zdp.wlodawa@wp.pl
Faks: +48 825725513
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać podadresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

1.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami powiatowymi

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
11.1) Opis

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa samochodu osobowo - dostawczego w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa osób
korzystająch z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy wdrażanego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

11.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska,
Włodawa.
Kod NUTS PL312

11.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(OSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

11.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowo - dostawczego o dopuszczalnej masie
całkowitej 3,5 t w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z sieci komunikacyjnej
pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -
Białoruś - Ukraina 2007 -2013.

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34136100

11.1.7)

11.1.8)

11.1.9)

11.2)

11.2.1)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres:
Zakup samochodu osobowo - dostawczego - 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 638,39 EUR

11.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 10.2.2014. Zakończenie 15.4.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym. finansowym i technicznym
111.1) Warunki dotyczące zamówienia

111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

111.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności będą dokonywane w PLN zgodnie z warunkami umowy.

111.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art.
23 Ustawy - Prawo zamówień publicznych; w przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców
musi oddzielnie udokumentować brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach określonych wart. 24 ust. 1 Ustawy. Wymagania określone wart. 22 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 Ustawy

11.3)
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111.1.4)

111.2)

111.2.1)

Wykonawcy mogą spełnić wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

Warunki udziału

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki o
których mowa wart. 22 ust. 1 Pzp i określone w sekcji 111.2.1,111.2.3ogłoszenia.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty
oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.l ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na załączonym formularzu - Załącznik Nr 6.
2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, na załączonym formularzu - Załącznik Nr 7.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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
ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt. 4-5 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Inne dokumenty:
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2) Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (w przypadku wspólnego
ubiegania się Wykonawców o zamówienie).
3) Zaakceptowany (podpisany) wzór urnowy - Załącznik Nr 9.
4) Dowód wniesienia wadium.
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4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców, których one dotyczą lub przez upoważnionego
przez Wykonawców pełnomocnika.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczyteina lub lub
będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym
przez tłumacza przysięgłego.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu według formuły "spełnia"/"nie spełnia" określony warunek.

Zdolność ekonomiczna i finansowa111.2.2)

111.2.3) Kw<l;lifikacjetechniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych wart. 22 ust. 1 pkt. 2) Ustawy
Wykonawca wraz z ofertą składa Wykaz wykonanych dostaw - Załącznik Nr 5.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę rodzajowo podobną do przedmiotu zamówienia. Do
wykazu należy załączyć referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie. Dokument powinien
zawierać, co najmniej nazwę podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, określenie przedmiotu
dostawy, określenie wartości i daty dostawy.

111.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

111.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

111.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.l.l) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.l.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.1.2014 - 10:45
Miejscowość:
22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Vl.l) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest przewidziane do
współfinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Oś Priorytetowa I - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.3 - Poprawa dostępności
regionu.

Informacje dodatkowe

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
22-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

IV.1.3)

IV.2)

IV.2.1)

IV.2.2)

IV.3)

1V.3.1)

IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)

IV.3.5)

IV.3.6)

V1.2)

V1.3)

VI.4)

VI.4.1)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
P.371.3.2013

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.1.2014 - 10:30
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2). Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy
Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez ZamawiającegO przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt. 5
ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwalań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Faks: +48 224587700

V1.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.12.2013

~
DY~OR

inż. f!:jawiiKadrow
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