Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.jastarnia.pl

Jastarnia: Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do wykonywania zadań
ustawowych Straży Miejskiej wraz z ubezpieczeniem pojazdu w zakresie OC, AC, NW,
Assistance na okres 1 roku
Numer ogłoszenia: 316810 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni , ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj.
pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego
przeznaczonego do wykonywania zadań ustawowych Straży Miejskiej wraz z ubezpieczeniem
pojazdu w zakresie OC, AC, NW, Assistance na okres 1 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do wykonywania zadań
ustawowych Straży Miejskiej wraz z ubezpieczeniem pojazdu w zakresie OC, AC, NW,
Assistance na okres 1 roku, pięcioma (łącznie z kierowcą) miejscami siedzącymi, oraz
oddzielonym od nich przedziałem bagażowym/ładunkowym wraz z pełnym pakietem
ubezpieczeniowym OC, AC, NW i Assistance na okres 1 roku od dnia odbioru samochodu
prze Zamawiającego. Ogólne wymagania, które musi spełniać samochód objęty przedmiotem
zamówienia: a) Pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2014, b) Pojazd nowy,
nieuszkodzony i nieużywany o udokumentowanym przebiegu nie większym niż 50 km, c)
Model dostarczanego pojazdu pozostaje w aktualnej ofercie producenta danej marki

samochodów, d) Pojazd musi posiadać udzieloną przez producenta gwarancję obejmującą
wszystkie części i zespoły samochodu w zakresie usterek będących wynikiem wad
materiałowych lub montażowych w okresie nie krótszym niż 24 miesiące od daty dostawy
samochodu Zamawiającemu przy nieograniczonej liczbie kilometrów przebytych w tym
okresie przez pojazd. e) Pojazd musi posiadać udzieloną przez producenta gwarancję na
powłokę lakierniczą obejmującą wszystkie zewnętrzne elementy nadwozia w zakresie usterek
będących wynikiem wad lakieru lub procesu przygotowania i nakładania powłoki lakierniczej
w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy samochodu Zamawiającemu. f)
Pojazd musi posiadać udzieloną przez producenta gwarancję odporności nadwozia na
spowodowaną przez korozję perforację obejmującą wszystkie zewnętrzne elementy nadwozia
w zakresie usterek będących wynikiem wad materiałowych lub montażowych w okresie nie
krótszym niż 60 miesięcy od daty dostawy samochodu Zamawiającemu. g) Dostarczany
pojazd musi posiadać barwę i oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (
Dz. U. z roku 2012 poz. 525 ). h) Układ napędowy dostarczanego pojazdu musi być
umożliwiać zastosowanie jako paliwa LPG przy zachowaniu warunku, iż dostosowanie
polegające na montażu instalacji gazowej nie stanowi istotnej modyfikacji samochodu
mającej wpływ na wyłączenie zobowiązań producenta pojazdu z tytułu udzielonej gwarancji.
i) Dokumenty pojazdu, w tym: karta pojazdu, karta ratownicza ( zestandaryzowana
informacja przedstawiająca schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb
ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek
bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów ). j) Dokumenty ubezpieczenia pojazdu
w zakresie OC, AC, NW, Assistance na okres 1 roku od daty dostarczenia pojazdu
Zamawiającemu - suma ubezpieczenia AC równa cenie zakupu pojazdu brutto. k)
Zapewnienie możliwości serwisowania samochodu realizowanego w punkcie oddalonym nie
dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Minimalne wymagania techniczno - użytkowe
pojazdu: 1) Pojemność skokowa silnika nie większa niż 2 000 cm3, 2) Paliwo: Benzyna 95
lub równoważna z możliwością zastosowania LPG, 3) Moc silnika nie mniejsza niż 75 KM (
55, 16 kW ), 4) Ładowność nie mniejsza niż 500 kg, 5) Skrzynia biegów manualna, 6biegowa, 6) Nadwozie typu hatch - back, combi, suv lub minivan dostosowane do przewozu 5
osób z wydzielonym przedziałem bagażowo - ładunkowym o wielkości umożliwiającej
transport prostopadłościanu o wymiarach: 950 mm szerokości, 700 mm wysokości i 660mm
głębokości, 7) Siedzenia kierowcy i pasażera z przodu pojazdu z regulacją umożliwiającą
minimum zmiany wysokości siedziska, pochylenia oparcia, przesunięcia siedzeń w przód/tył,
8) Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z samozwijaczami,
9) Zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 8,0 dm3/100 km, 10) Czołowe
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu, 11) Systemy wspomagania
hamowania i utrzymania toru jazdy ABS (układ stosowany w pojazdach mechanicznych w
celu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania), ASR (system kontroli trakcji), EBV
(elektroniczny korektor siły hamowania), ESP(elektroniczny system stabilizacji) lub
równoważne, 12) Wspomaganie układu kierowniczego, 13) Centralny zamek z alarmem, 14)
Immobilizer, 15) Klapa lub drzwi do przedziału bagażowo - ładunkowego z przeszkleniem,
16) Elektryczne ogrzewanie szyby / szyb tylnych, 17) Wycieraczki szyb z przodu i tyłu
pojazdu o zmiennej charakterystyce pracy i układem spryskiwania, 18) Siedzenia kierowcy i
pasażerów z tapicerka z tkaniny. Panele wewnątrz pojazdu na ścianach bocznych i suficie
zmywalne. 19) Pełnowymiarowe koło zapasowe, 20) Karoseria dwustronnie ocynkowana, 21)
Klimatyzacja i ogrzewanie kabiny osobowej z nawiewem na pierwszy rząd siedzeń, 22)
Elektrycznie podnoszone szyby przednie, boczne lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie, 23) Radioodbiornik zabudowany w konsoli centralnej oraz nie mniej niż 4

głośniki montowane z przodu i z tyłu pojazdu, instalacja antenowa mocowania do nadwozia,
24) Komputer pokładowy rejestrujący minimum chwilowe, średnie zużycie paliwa, zasięg na
aktualnym zapasie paliwa, 2 kluczyki z pilotami zdalnego otwierania/zamykania pojazdu i
załączania/wyłączania instalacji alarmowej, 25) Światła przeciwmgielne tylne, 26) Zespolona
listwę pojazdu uprzywilejowanego emitującą dźwięki modulowane oraz światło modulowane
niebieskie z elementem podświetlanym na kolor żółty lub biały i napisem o treści: STRAŻ
MIEJSKA, 27) Zestaw podstawowych narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, 28)
Radiotelefon VHF dowolnego producenta wraz z anteną oraz antena samochodową z
instalacją zasilania radiotelefonu bezpośrednia z instalacji elektrycznej pojazdu, 29)
Przystosowanie do holowania przyczepy lekkiej ( hak holowniczy stały, instalacja elektryczna
z gniazdem )..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.40.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
28.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) wykonał minimum 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia tj. dostawa samochodu osobowego o wartości
dostawy nie mniejszej niż 50 000, 00 zł brutto każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

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 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;

•

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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 90
2 - Okres udzielonej gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności: a) zmiany
parametrów przedmiotu umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) przy
zachowaniu ceny określonej w niniejszej umowie, b) zmiany osób odpowiedzialnych za
realizację przedmiotu umowy, w tym osób odpowiedzialnych, c) zmiany siedziby, danych
teleadresowych jednej ze stron umowy, d) zmian w zakresie miejsca dostawy, wynikających
ze zmian organizacyjnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pok. 304.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140
Jastarnia, pok. 101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy 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 być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

