
Ogłoszenie nr 355639 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Szczecin:  Dostaw a fabrycznie now ych nieoznakow anych poj azdów  dla KWP

w  Szczecinie w  podziale na części:  cześć I  - now y ośmioosobow y samochód

osobow y t ypu bus – 1 szt . cześć I I  - now y samochód osobow y segment u D

– 1 szt .

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Dost aw y

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

Zamów ienie dotyczy proj ek tu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej sk iej

nie

Nazw a proj ek tu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zak łady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, k tórych

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj n ie j ednostek, k tóre będą realizow ały

zamów ienie, obej muj e społeczną i zaw odow ą in tegracj ę osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

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 : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza centralny zamaw iaj ący

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , k tóremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

nie

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

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
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I n formacj e na temat  podmiotu k tóremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

postępow ania:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie przez zamaw iaj ących

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:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie z zamaw iaj ącymi z innych państw  członkow sk ich

Unii Europej sk iej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spóln ie z zamaw iaj ącymi z innych państw

członkow sk ich Unii Europej sk iej  – maj ące zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień publicznych:

I n formacj e dodatkow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul.

Małopolska  47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail

zzp@szczecin.policja.gov.pl, faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli 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)  KOMUNI KACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów  z postępow ania można uzyskać pod

adresem (URL)

tak

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Adres st rony in ternetow ej , na k tórej  zamieszczona będzie specyf ikacj a istotnych w arunków
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zamów ienia

tak

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony -  w ięcej  in formacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Oferty lub w niosk i o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu należy przesyłać:

Elekt ron iczn ie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

pocztą, przez posłańca,lub osobiście

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Komunikacj a elek t ron iczna w ymaga korzystan ia z narzędzi i urządzeń lub formatów  plików , k tóre

n ie są ogóln ie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego:  Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych

pojazdów dla KWP w Szczecinie w podziale na części: cześć I - nowy ośmioosobowy samochód osobowy typu
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bus – 1 szt. cześć II - nowy samochód osobowy segmentu D – 1 szt.

Numer  referencyj ny:  ZZ-2380-133/16

Przed w szczęciem postępow ania o udzielen ie zamów ienia przeprow adzono dialog techniczny

nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia:  dostawy

I I .3)  I n formacj a o możliw ości sk ładania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub w niosk i o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu można sk ładać w  odniesien iu

do:

wszystkich części

I I .4)  Krótk i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku par tnerstw a innow acyj nego -

określen ie zapotrzebow ania na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty budow lane:  - Części I -

dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego ośmioosobowego samochodu osobowego typu bus. Pojazd

kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu

- szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która

stanowi zał. nr 4.1 do siwz - Części II - dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego samochodu osobowego

segmentu D. Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym typu sedan lub liftback całkowicie przeszklonym -

szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która

stanowi zał. nr 4.2 do siwz. 2. Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd dostarczony w ramach umowy był

fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2016 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu

oraz gatunku I-go, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego

postępowania i zabezpieczenia. 3. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie dla części I: 1)

marki, modelu i wersji, roku produkcji pojazdu, 2) maksymalnej mocy netto silnika (w KW), 3) zastosowanego

systemu siedzeń w III rzędzie - kanapa/pojedyncze siedzenia/ siedzenia w systemie 2+1, 4) gwarancji na

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów, 5) gwarancji na powłokę

lakierniczą pojazdu, 6) gwarancji na perforację elementów nadwozia pojazdu. Zamawiający wymaga podania

przez Wykonawcę w ofercie dla części II: 1) marki, modelu i wersji, roku produkcji pojazdu, 2) maksymalnej

mocy netto silnika (w KW), 3) rodzaju zamontowanej skrzyni biegów (manualna/automatyczna), 4) gwarancji

na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów, 5) gwarancji na powłokę
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lakierniczą pojazdu, 6) gwarancji na perforację elementów nadwozia pojazdu. 4. Zamawiający wymaga

wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa i adres) dla

zaproponowanego pojazdu dla części I oraz dla części II, na terenie miasta Szczecin – wykaz złożony do oferty,

może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument. 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach

zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie

ul. Wernyhory 5, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków

gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1

i nr 5.2 do siwz.

I I .5)  Głów ny kod CPV: 34110000-1

Dodatkow e kody CPV:34115200-8

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 211382.11

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

I I .7)  Czy przew iduj e się udzielen ie zamów ień, o k tórych mow a w  ar t . 67 ust . 1 pkt  6 i 7 lub w  ar t .

134 ust . 6 pk t  3 ustaw y Pzp:  nie

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na k tóry została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na k tóry został  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

data zakończenia: 27/12/2016

I I .9)  I n formacj e dodatkow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencj e lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o

ile w ynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe
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I I I .1.2)  Sytuacj a f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność techniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

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:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w yk luczenia określone w  ar t . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iaj ący przew iduj e w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie ar t . 24 ust . 5 ustaw y

Pzp nie

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o n iepodleganiu w yk luczeniu oraz spełn ian iu  w arunków  udziału  w

postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełn ian iu  kryter iów  selekcj i

nie

I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

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

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

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

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

ETAP PO OTWARCIU OFERT: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
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określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej: Część I - szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych określonych w punkcie 1.4 i 1.5

załącznika nr 4.1 do siwz wraz z zaznaczeniem poszczególnych danych w oficjalnych dokumentach

producenta/importera pojazdu zawierającymi dane techniczne i wyposażenia; - świadectwo zgodności WE

pojazdu bazowego. Część II - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie

wszystkich wymagań technicznych określonych w punkcie 1.4 i 1.5 załącznika nr 4.2 do siwz wraz z

zaznaczeniem poszczególnych danych w oficjalnych dokumentach producenta/importera pojazdu

zawierającymi dane techniczne i wyposażenia, - świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

ETAP ZŁOŻENIA OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w

rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; 1.1. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy

w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. W przypadku składania

oferty wspólnej oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 2. wypełniony i podpisany

oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do siwz; 3. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania,

że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji

wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o

których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust.

9 lub ust. 11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania

oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww.

oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA I V: PROCEDURA
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I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielen ia zamów ienia:  przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iaj ący żąda w niesien ia w adium:

nie

I V.1.3)  Przew iduj e się udzielen ie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofer t  w  postaci katalogów  elekt ron icznych lub dołączenia do ofer t

katalogów  elekt ron icznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofer ty w ar iantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , k tórzy zostaną zaproszeni do udziału  w  postępow aniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I n formacj e na temat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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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

I V.1.8)  Aukcj a elekt ron iczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elek t ron icznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, k tórych w artości będą przedmiotem aukcj i elek t ron icznej :

Przew iduj e się ograniczenia co do przedstaw ionych w artości, w ynikaj ące z opisu przedmiotu

zamów ienia:

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
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o k tórej  mow a w  ar t . 24aa ust . 1 ustaw y Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocj acj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyj ny, par tnerstw o innow acyj ne

I V.3.1)  I n formacj e na temat  negocj acj i 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

I V.3.2)  I n formacj e na temat  dialogu konkurencyj nego

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:
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Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I n formacj e na temat  par tnerstw a innow acyj nego

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:

I V.4)  Licytacj a elek t ron iczna

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 wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduj e się istotne zmiany postanow ień zaw artej  umow y w  stosunku do t reści ofer ty, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy:  tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z wzorami umów, określającymi na jakich

warunkach Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego,

stanowiących załączniki nr 5.1 i 5.2 do siwz.

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1)  Sposób udostępnian ia in formacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środk i służące ochronie in formacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin sk ładania ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu:

Data: 08/12/2016, godzina: 11:30,

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

>

I V.6.3)  Termin zw iązania ofer tą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew iduj e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej sk iej  oraz n iepodlegaj ących

zw rotow i środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow sk ie Europej sk iego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), k tóre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części

zamów ienia:  nie

I V.6.5)  Przew iduj e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ienia, j eżeli środk i służące

sf inansow aniu zamów ień na badania naukow e lub prace rozw oj ow e, k tóre zamaw iaj ący

zamierzał  przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, n ie zostały mu przyznane

nie

I V.6.6)  I n formacj e dodatkow e:
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ZAŁĄCZNI K I  -  I NFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCI OWYCH

Część nr :  I    Nazw a:  nowy ośmioosobowy samochód osobowy typu bus

1)  Krótk i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w  przypadku par tnerstw a innow acyj nego -

określen ie zapotrzebow ania na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty budow lane:dostawa

fabrycznie nowego nieoznakowanego ośmioosobowego samochodu osobowego typu bus. Pojazd kategorii M1 o

nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu - szczegółowe

wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która stanowi zał. nr 4.1

do siwz

2)  Wspólny Słow nik  Zamów ień (CPV):  32115200-8

3)  War tość części zamów ienia ( j eżeli zamaw iaj ący podaj e in formacj e o w artości zamów ienia) :

Wartość bez VAT: 117886.18

Waluta:

PLN

4)  Czas t rw ania lub termin w ykonania:  data zakończenia: 27/12/2016

5)  Kryter ia oceny ofer t :

Kryteria Znaczenie

cena 60

gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu

kilometrów
15

maksymalna moc netto silnika 15

system siedzeń III rzędu 10

6)  I NFORMACJE DODATKOWE:

Część nr :  II    Nazw a:  nowy samochód osobowy segmentu D

1)  Krótk i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w  przypadku par tnerstw a innow acyj nego -

określen ie zapotrzebow ania na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty budow lane:dostawa

fabrycznie nowego nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu D. Pojazd kategorii M1 o nadwoziu

zamkniętym typu sedan lub liftback całkowicie przeszklonym - szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu

zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która stanowi zał. nr 4.2 do siwz.

2)  Wspólny Słow nik  Zamów ień (CPV):  34110000-1
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3)  War tość części zamów ienia ( j eżeli zamaw iaj ący podaj e in formacj e o w artości zamów ienia) :

Wartość bez VAT: 93495.93

Waluta:

PLN

4)  Czas t rw ania lub termin w ykonania:  data zakończenia: 27/12/2016

5)  Kryter ia oceny ofer t :

Kryteria Znaczenie

cena 60

gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu

kilometrów
15

maksymalna moc netto silnika 15

rodzaj zamontowanej skrzyni biegów 10

6)  I NFORMACJE DODATKOWE:
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