
Ogłoszenie nr 38061 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.

Toruń: DOSTAWA NOWEGO ZESPOŁU POJAZDÓW, SKŁADAJ ĄCEGO SIĘ Z SAMOCHODU

CIĘŻAROWEGO I PRZYCZEPY,PRZEZNACZONEGO DO NAUKI I EGZAMINOWANIA

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA W ZAKRESIE

KATEGORII C I C+E PRAWA JAZDY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):

http://www.bip.word.pl
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nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny

87063576200000, ul. ul. Polna 109/111  , 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 56 653 82 82, e-mail admin@word.torun.pl, faks 56 653 82 83.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.word.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samorządowa wojewódzka osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi

z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)
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tak

www.bip.word.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak

www.bip.word.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Oferta składana w formie pisemnej osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub kuriera

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA NOWEGO ZESPOŁU

POJAZDÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO I

PRZYCZEPY,PRZEZNACZONEGO DO NAUKI I EGZAMINOWANIA OSÓB

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA W ZAKRESIE KATEGORII

C I C+E PRAWA JAZDY

Numer referencyjny: ZA. 332-1/PN/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zespół pojazdów składający się z samochodu

ciężarowego i przyczepy spełniający wymogi pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i

egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii C,

C+E. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad

konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowany w roku jego dostawy do

Zamawiającego. 2. Zespół pojazdów musi spełniać warunki techniczne obowiązujące na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Zespół pojazdów musi spełniać wymogi: • Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 nr 32 poz. 262 ze zm.), •

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia

kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1005 z póź zm.), • ustawy
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z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 155 ze zm.), •

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze

zm.), • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13

lipca 2012r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz

wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2012 poz. 995 ) oraz w tym

między innymi: 1) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien: • mieć

dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12 t, • mieć długość co najmniej 8,0 m, • mieć

szerokość co najmniej 2,40 m, • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h, • być wyposażony w

manualną skrzynię biegów – co najmniej 8 stopniową w jeździe do przodu, • posiadać

skrzynię ładunkową zamkniętą plandeką z dwuspadowym dachem w kolorze żółtym o

szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, jednak nie większej niż: -

wymiary zewnętrzne dla zabudowy: długość 6400 mm x szerokość 2550 mm x wysokość

równa kabinie + 20 mm dla zachowania dwuspadowości zabudowy; • mieć rzeczywistą

masę całkowitą co najmniej 10 t; 2) zespół pojazdów w zakresie kategorii C+E powinien

składać się z samochodu ciężarowego, o którym mowa w pkt 1), i przyczepy o długości co

najmniej 7,5 m, przy czym zespół pojazdów powinien: • mieć dopuszczalną masę całkowitą

co najmniej 20 t, • mieć szerokość co najmniej 2,40 m, • osiągać prędkość co najmniej 80

km/h, • mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t; 4. Zespół pojazdów musi

spełniać wymagania dodatkowe: 1) zestaw pojazdów fabrycznie nowy, rok produkcji 2017;

2) norma emisji spalin co najmniej EURO 6; 3) zawieszenie: • samochód : oś przednia –

mechaniczne / oś tylna – pneumatyczne; • przyczepa: pneumatyczne. 4) kabina 3-miejscowa

– pojazd rejestrowany na 3-osoby; 5) lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem

układu kierowniczego; 6) koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem; 7)

systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR, ESP, EES, EBA. AEB; 8) skrzynia biegów manualna -

co najmniej 8-biegów w jeździe do przodu; 9) ostrzeganie przed przeciążeniem sprzęgła; 10)

silnik samochodu ciężarowego wysokoprężny z układem wtryskowym Common Rail; 11)

światła do jazdy dziennej; 12) dodatkowe reflektory drogowe i przeciwmgielne ze światłami

doświetlania zakrętów; 13) klimatyzacja; 14) elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby

po stronie kierowcy i pasażera; 15) lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i

podgrzewane (lusterka wsteczne szerokokątne oraz krawężnikowe prawa i lewa strona); 16)

usterko przednie „dojazdowe” po stronie pasażera; 17) dodatkowe lusterka zewnętrzne

uchylne : prawe i lewe umożliwiające obserwację boku pojazdu i drogi z pozycji pasażera;

„lusterka powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
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sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”;

18) fotel kierowcy oraz fotel skrajny prawy pasażera – egzaminatora z zawieszeniem

pneumatycznym; 19) kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy;

20) dodatkowe pedały hamulca i sprzęgła po stronie egzaminatora – potwierdzone

homologacją lub dodatkowym przeglądem stacji diagnostycznej; 21) dodatkowe kontrolki

użycia pedału hamulca – koloru czerwonego, włączenia świateł mijania – koloru

zielonego, świateł drogowych – koloru niebieskiego, świateł kierunkowskazu – koloru

pomarańczowego; 22) przyrząd kontrolny - cyfrowy tachograf samochodowy z

legalizacją; 23) oznakowanie pojazdów znakami podświetlanymi „L” - 3-szt. (wymiary

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie

rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz.U. z dnia 21.08.02r., Nr. 135, poz. 1123 z późn.

zm.); 24) sprzęg wraz z belką do podłączania przyczepy zamontowany na wysokości 400

mm od ziemi; 25) dyszel w przyczepie przystosowany do zaczepu w samochodzie,

zamontowany na wysokości 400 mm i zakończony oczkiem Ø 40mm; 26) rozmieszczenie

gniazd elektrycznych i pneumatycznego Duo-Matic w samochodzie powyżej lub poniżej

sprzęgu (wg poniższego wzoru - zapobiegające ich uszkodzeniom w przypadku

nieprawidłowo wykonywanego łączenia mechanicznego samochodu z przyczepą –

kolejność gniazd licząc od lewej dowolna); 27) dach zabudowy dwuspadowy dla

samochodu i przyczepy w kolorze żółtym o wymiarach zewnętrznych: dla zabudowy

samochodu: • max długość 6400 mm x max szerokość 2550 mm x wysokość równa

kabinie + 20 mm dla zachowania dwuspadowości zabudowy; dla zabudowy przyczepy: •

max długość 6200 mm x max szerokość 2550 mm x wysokość równa zabudowie na ramie

samochodu; • burty boczne dla zabudowy na ramie i przyczepie o wysokości 400 mm; •

nad burtami deski drewniane domontowane - dla samochodu i przyczepy; • kłonice

boczne demontowane – dla samochodu i przyczepy; • podłoga sklejka wodoodporna z

warstwą antypoślizgową o grubości min. 18 mm. 28) podpora przyczepy z bocznym

mechanizmem korbowym mocowana do podwozia lub dyszla (wg poniższego wzoru); 29)

złącze pneumatyczne samochodu i przyczepy typu Duo-Matic (wg poniższego wzoru)

mechanizm sprzęgu; 30) przyczepa typu tandem (bez osi skrętnej); 31) ograniczniki

nadmiernego uniesienia się nadwozia przyczepy względem osi jezdnych (łańcuchy

zabezpieczające przed uszkodzeniem poduszek zawieszeni); 32) balast samochodu i

przyczepy – płyty betonowe zamocowane w sposób wykluczający samoczynne

przemieszczanie się podczas hamowania (dociążenie zespołu pojazdów do wymaganych

rzeczywistych mas całkowitych); 33) apteczka pierwszej pomocy, gaśnica i trójkąt
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ostrzegawczy po 1 komplecie dla samochodu i przyczepy; 34) dwa gniazda zasilania

(zapalniczki) w kabinie – 12V i 24V; 35) ogumione koło zapasowe dla samochodu i

przyczepy; 36) minimum dwa kliny pod koła dla samochodu i przyczepy; 37) kolor

kabiny i zabudowy samochodu oraz przyczepy – do uzgodnienia z Zamawiającym w

fazie realizacji zamówienia; 38) pełna dokumentacja pojazdu – łącznie z kartą pojazdu i

wyciągiem ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z

homologacji (dot. zespołu pojazdów i dodatkowych pedałów – hamulec, sprzęgło); 39)

zespół pojazdów musi być obsługiwany przez autoryzowaną stację obsługi (ASO) na

terenie miasta Torunia lub w okolicy do 10 km od siedziby Zamawiającego posiadającą

autoryzację producenta samochodu oferowanego przez Wykonawcę; 40) gwarancja i

serwis: a) gwarancja: • pełna na samochód min. 2 lata bez limitu przebiegu kilometrów;

• na perforacje blach min. 5 lat bez limitu przebiegu kilometrów; • na przyczepę min. 2

lata. b) serwis: • w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) na terenie miasta Torunia lub w

okolicy do 10 km od siedziby Zamawiającego posiadającej autoryzację producenta

samochodu oferowanego przez Wykonawcę; • w okresie gwarancji Wykonawca

zapewnia wykonywanie czynności serwisowych na własny koszt bez uwzględnienia

kosztów materiałów; 41) zamawiający zastrzega sobie prawo zamontowania w

samochodzie zestawu rejestrującego przebieg egzaminu państwowego bez wpływu na

przebieg i warunki gwarancji; 42) zamawiający wymaga aby oferowany pojazd

ciężarowy spełniał następujące wymagania dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku

węgla i emisji zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z

dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w

odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych): • silnik samochodu

ciężarowego – wysokoprężny - powinien spełniać co najmniej normę EURO VI pod

względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych; •

zużycie energii: nie więcej niż 10,80 MJ/km - obliczone jako iloczyn średniego zużycia

paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych

eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego. Przy obliczeniu zużycia

energii oferowanego pojazdu należy uwzględnić wartość energetyczną oleju

napędowego = 36 MJ/l (podaną w załączniku nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów

oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych), wymóg

Zamawiającego aby średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym

miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) wynosiło nie
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więcej niż 0,30 l/km.; • emisja dwutlenku węgla: nie więcej niż 780g/km - obliczona

jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/ pozamiejskim

(bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2. Przy

obliczeniu wartości emisji dwutlenku węgla oferowanego pojazdu należy przyjąć, że

ze spalania 1 litra oleju napędowego powstanie 2,60 kg CO2 (na podstawie Pracy

Instytutu Transportu Samochodowego nr 10483 „Opracowanie poradnika ustalania

czynników energetyczno – emisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup

pojazdów drogowych”); 5. Warunki dotyczące odbioru zespołu pojazdów: 1)

zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył na własny koszt przedmiot umowy

do siedziby zamawiającego, tj. do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Toruniu, ul. Polna 109/111, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa w

dni i godziny pracy WORD Toruń; 2) podczas odbioru zostanie sprawdzona

zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia z zapisami i wymaganiami

zawartymi w SIWZ. Na okoliczność odbioru strony sporządzą protokół zdawczo –

odbiorczy. Po jego sporządzeniu i podpisaniu bez uwag wykonawca będzie

uprawniony do wystawienia faktury VAT; 3) po wystawieniu przez wykonawcę

faktury VAT, zamawiający dokona rejestracji przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 34133000-8

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o

wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów:
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data rozpoczęcia: 18/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: • samochód

ciężarowy – maksymalnie do 23 tygodni od podpisania umowy • przyczepa –

maksymalnie do 9 tygodni od podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zawartą umowę

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę stanowiącą

minimum 200 000,00 zł, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony w

zakresie szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi,

m.in. w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie następstw

nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to

wypadki mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością związaną z

przedmiotem

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich

trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej

jedną dostawę zestawu przeznaczonego do nauki i egzaminowania osób

ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii C i C+E

prawa jazdy o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, wraz z
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potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualną informację z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawioną nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji;
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III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na sumę minimum 200.000,00 zł w celu wykazania spełniania warunku z

ust. 3 pkt 2) Rozdziału IV, 2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3)

zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy

(zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) –

załącznik nr 3 do SIWZ,
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w

ust 1 niniejszego Rozdziału, wypełniony formularz ofertowy

stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności cenę

ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa oraz Załącznik nr 6 -

.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każda oferta musi być

zabezpieczona wadium, dlatego Wykonawca przystępujący do

postępowania zobowiązany jest do jego wniesienia. 2. Wadium należy

wnieść w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Decyduje

data wpływu środków do Zamawiającego. 4. Wadium musi obejmować

cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu – przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego w Toruniu, Bank Millenium konto numer 70 1160

2202 0000 0000 6090 0897 z informacją – „WADIUM DOSTAWA

NOWEGO ZESPOŁU POJAZDÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z

SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO I PRZYCZEPY,
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PRZEZNACZONEGO DO NAUKI JAZDY I EGZAMINOWANIA

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO

KIEROWANIA W ZAKRESIE KATEGORII C I C+E PRAWA

JAZDY” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978

i 124) – dokument należy złożyć w oryginale w siedzibie

Zamawiającego, pok. nr 5 lub 6. 6. W przypadku, gdy wykonawca

wnosi wadium w innej formie niż pieniądz z treści złożonego

dokumentu musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) nazwa

zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji/poręczenia

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela podmiotu udzielającego

gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib, 2) określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

3) kwota gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności

gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą,

począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 5)

bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszenie

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie

gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w

przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub

ust. 5 ustawy. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem art. 46 pkt. 4a). 9. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
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umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający

żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostanie

wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)

wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Na wniosek Wykonawcy,

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza Zamawiający

zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający wykluczy z

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie

wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony

okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46
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ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu

związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 16. W zakresie wadium

obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte

w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania

zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z

jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną

zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog

konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy

ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu

zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów

elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą

przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości,

wynikaj ące z opisu przedmiotu zamówienia:
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nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione

wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji

elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy

będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu

elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców

w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich

trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,

zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Termin wykonania zamówienia 20

Gwarancja 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa

ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
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partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie

oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia

zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu

ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w

tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o

sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy

podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby

rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

file:///C:/Users/0100/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/...

18 z 23 07.03.2017 13:13



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa

innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące

minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby

ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis

przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji

wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w

tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i

czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,

zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
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wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy,

albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego

wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian:

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający

zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w

jednym z następujących przypadków: a) zostały

spełnione łącznie następujące warunki: a1)

konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej

spowodowana jest okolicznościami, których

zamawiający, działając z należytą starannością, nie

mógł przewidzieć i a2) wartość zmiany nie przekracza

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie lub umowie ramowej; b) zmiany, niezależnie

od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144

ust. 1e Ustawy; c) łączna wartość zmian jest mniejsza

od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie, d) stwierdzono wystąpienie siły wyższej,

której działanie uniemożliwiło terminową realizację

przedmiotu zamówienia - działanie siły wyższej

rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia

o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do
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przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie,

wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne,

strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy działania

wojenne, przy czym Zamawiający nie może

wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy

ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów

ustawy, a zmiany postanowień umownych nie mogą

prowadzić do zmiany charakteru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o

charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia

składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa, wobec których Wykonawca

składając ofertę zastrzegł i wykazał, iż zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8.06.1993 r. poz.

211, z późn. zm.) i że nie mogą być one

udostępnione innym uczestnikom postępowania

zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Stosowne zastrzeżenie

Wykonawca winien złożyć w oddzielnej,

wewnętrznej kopercie z oznakowaniem

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” nie później

niż w terminie składania ofert. W przeciwnym razie

cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego

uczestnika postępowania. Stosowne zastrzeżenie

Wykonawca winien złożyć na Formularzu

ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie

ujawniona na życzenie każdego uczestnika

postępowania.

Środki służące ochronie informacji o charakterze
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poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 15/03/2017, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w

dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) 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 by ć

przeznaczone na sfinansowanie całości lub

części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli

środki służące sfinansowaniu zamówień na

badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na
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sfinansowanie całości lub części zamówienia,

nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia

dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia

umowy ramowej.
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