
Toruń: Dostawa motocykli dla Wojewódzkiego O środka Ruchu Drogowego w

Toruniu

Numer ogłoszenia: 62154 - 2013; data zamieszczenia:  14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 653 82 82, faks 56 653 82 83.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  bip2.word.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa motocykli dla Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa

fabrycznie nowych motocykli dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w ilości: - 2 sztuki

motocykli przystosowanych do egzaminowania na kategorię A prawa jazdy, - 2 sztuki motocykli przystosowanych

do egzaminowania na kategorię A2 prawa jazdy, - 1 sztuki motocykla przystosowanego do egzaminowania na

kategorię A1 prawa jazdy. Dostarczone motocykle muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad

prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz posiadać pełną dokumentację niezbędną do ich

rejestracji i eksploatacji - łącznie z kartą pojazdu, wyciągiem ze świadectwa homologacji itp. Dostarczone

motocykle muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku. Wykonawca dostarczy po jednym motocyklu

na kategorie A, A1 i A2 do siedziby Zamawiającego w Toruniu oraz do jego Oddziału Terenowego w Grudziądzu po

jednym motocyklu na kategorie A i A2 . Warunki, parametry techniczne oraz wyposażenie nowych motocykli.

Warunki techniczne motocykli muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi

zmianami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3A, 3B, 3C. Wykonawca, na swój

koszt, dokonuje badania technicznego przez stację diagnostyczną potwierdzającą, że motocykl dostarczony do

WORD-u jest odpowiednio przystosowany w zakresie czynności, za które odpowiada Wykonawca i oznakowany do

przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Warunki gwarancji. Pełna gwarancja na przedmiot

zamówienia - minimum 24 miesiące bez limitu przebiegu kilometrów (wykaz szczegółowy w ofercie). Rodzaj

eksploatacji motocykla - egzaminowanie kandydatów na kierowców - nie ma wpływu na warunki gwarancji.

Wykonawca usuwa awarię zgłoszoną przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym w terminie 24 godzin, z

wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, od chwili dostarczenia pojazdu do serwisu wskazanego

przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby Autoryzowany Serwis Obsługi znajdował się w odległości nie

większej niż 15 km od granic miasta (Toruniu i Grudziądzu) wraz ze wskazanym jego dokładnym adresem i

zapewniał obsługę serwisową w każdym dniu roboczym w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie awarii przez

Zamawiającego następuje telefonicznie lub pisemnie. Dopuszcza się powiadomienie za pomocą faksu lub drogą

elektroniczną..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.41.00.00-4.
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II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień.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. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w

rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną

wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.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. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem

technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. 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
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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. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia. 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. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; przy założeniu, że

zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach opisanych we wzorze

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.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. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie

zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży

przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w
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stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Parafowany, wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, -Parafowane i odpowiednio wypełniane

Specyfikacje Techniczne motorów stanowiącą załączniki nr 3A , 3B i 3C do niniejszej SIWZ, -Odpowiednio

wypełniony formularz zakres części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, który

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. -Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób

przystępujących do postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów

rejestrowych,

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 60

2 - jazda próbna - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli

wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili

składania oferty w szczególności: a) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację

przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze

zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne,

niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy działania wojenne., b) przedłużającej się niezależnej

od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 2)

sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze

obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności zmiany terminu

realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany

obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto

zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT

(wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.) 4) Wszelkie zmiany umowy wymagają

obopólnej zgody stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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www.bip2.word.torun.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.02.2013 godzina

12:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

file:///C:/Users/0100/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary In...

5 z 5 14-02-2013 13:59


