
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Poznań: Zakup pojazdu furgon nieoznakowany

Numer ogłoszenia: 353914 - 2014; data zamieszczenia: 2 3.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup pojazdu furgon nieoznakowany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  zakup 1 szt. pojazdu furgon

nieoznakowany.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.11.42.00-1.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, co najmniej 1 dostawy

pojazdów o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto oraz załączy dowody, określające, czy
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dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie,

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 nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach  lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienależycie

Wykonawca  spełni  ten  warunek  jeżeli  wykaże  wykonanie  lub  wykonywanie,  co  najmniej  1  dostawy

pojazdów o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto oraz załączy dowody, określające, czy dostawa

ta została wykonana lub jest wykonywana należycie,;

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

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

1) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu

bazowego;  2)  oświadczenie,  że  oferowany  pojazd  spełnia  wymagania  Zamawiającego  opisane  w

załączniku nr 1 do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ zawierający istotne

elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz nazwy bądź inne wyczerpujące dane wymagane i

wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego, - których brak nie podlega

uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest w oznaczonych przez Zamawiającego

miejscach formularza ofertowego podać cenę, nazwę bądź inne wyczerpujące dane techniczne oferowanego

produktu, które pozwolą na identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich zgodności

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1

do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę

podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie

zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się

podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców 3) pisemne zobowiązanie - w

przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu (o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2)

zobowiązanie do współpracy, winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego

udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne

istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.

4) inne dokumenty - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, o treści określonej w

Rozdziale IV pkt 3 Siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - Zużycie energii - 1

3 - Emisja dwutlenku węgla - 1

4 - Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)

dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

w szczególności w przypadku zastosowania rabatów promocyjnych lub pakietów promocyjnych (dodatkowe

ubezpieczenia, dodatkowe wyposażenie itp.); 2) dopuszczalne jest wydłużenie gwarancji na określone elementy

pojazdu, w przypadku wydłużenia tej gwarancji przez producenta pojazdu, pod warunkiem nie zmienności

wynagrodzenia umownego lub ewentualnych kosztów gwarancji ponoszonych przez Zamawiającego, 3)

dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 4) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia,

oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości lub

podwyższenia jakości np. wersji pojazdu o wyższych parametrach technicznych lub wyższej wersji wyposażenia,

pod warunkiem zachowania wynagrodzenia umownego, 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - zmiany

spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego - jeśli zmiana stawki VAT lub

podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub

podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT lub podatku

akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego

zapłaconego przez Wykonawcę; 6) dopuszczalna jest zmiana technologii zabudowy lub parametrów

technicznych wyposażenia pojazdu lub jego zabudowy, wyłącznie w sytuacji, gdy na etapie przygotowania

modyfikacji pojazdu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, okaże się, że we względów technicznych, użytkowych

lub funkcjonalnych zabudowa pojazdu lub jego wyposażenie nie zapewni właściwego funkcjonowania pojazdu, w

szczególności powodować będzie zakłócenia lub awarie w pracy poszczególnych urządzeń lub w innych

przypadkach o charakterze technicznym uniemożliwiających użytkowanie pojazdu zgodnie z jego

przeznaczeniem. Warunkiem takich zmian jest zachowanie wynagrodzenia umownego lub jego nieznaczne

obniżenie, przy jednoczesnej nieznacznej zmianie określonych parametrów technicznych zabudowy lub

wyposażenia i ich elementów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla uzyskania oczekiwanej funkcjonalności.

Zmiana umowy w w.w. zakresie wymaga uzasadnienia technicznego. 7) dopuszczalne jest wydłużenie terminu
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wykonania dostawy w zakresie zamówienia podstawowego z przyczyn niezależnych od stron pod warunkiem

wykazania obiektywnych przyczyn przez stronę. Wydłużenie terminu możliwe jest wyłącznie o czas trwania

zaistniałych obiektywnych przyczyn. Przyczyną zmiany terminu wykonania zamówienia nie może być zwłoka lub

opóźnienie Wykonawcy w realizacji zamówienia. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w

formie aneksu do umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy

wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Komenda Wojewódzka Policji

w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 17a Poznań Sekcja ds. Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  31.10.2014

godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 17a Poznań Sekcja ds.

Zamówień Publicznych.

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
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