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

Kraków: Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji
Gospodarki Budżetowej
Numer ogłoszenia: 85419 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej , ul.
Farmaceutów 2, 31-463 Kraków, woj. małopolskie, tel. 728 585 179, faks 12 4175665.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.czdsigb.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Centrum
Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Kod CPV:
34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
fabrycznie nowego (wyprodukowanego w roku 2014) samochodu 9-cio osobowego dla Centrum Zakupów dla
Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Ogólne wymagania dotyczące pojazdu: 1)Fabrycznie
nowy, wyprodukowany w roku 2014, nieużywany, sprawny technicznie. 2)Posiadający wymagane prawem
dokumenty w języku polskim: kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną. 3)Spełniający
wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po
drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do
tej ustawy, w tym posiadający homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
4)Spełniający wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 - 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszczeń
(tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów). 4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu sieć
autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie całej Polski - co najmniej 1 stacja w każdym mieście będącym
siedzibą władz województwa lub innym mieście w województwie w odległości nie większej niż 100 km od
takiego miasta. 5. Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji pojazdu w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz
dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. 6. Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW i Assistance w ruchu krajowym i
zagranicznym pojazdu na okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji, na pełną wartość pojazdu. Minimalne
wymagania dotyczące ubezpieczenia samochodu określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia. 7. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się, zgodnie z wyborem Wykonawcy,
w punkcie sprzedaży Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego, bądź miejscu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wskazanym przez Wykonawcę..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

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: Okres w miesiącach: 3.
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
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

W zakresie dot. sytuacji finansowej Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym
zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. W zakresie dot. sytuacji ekonomicznej
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SIWZ.

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:
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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Każdy z Wykonawców, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 2, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2.Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mają obowiązek złożyć
następujące dokumenty: 1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z

Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2)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 ofert; W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 4.W
przypadku podmiotów występujących wspólnie, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
5.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
należy przedłożyć: 1)wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE dla zaoferowanego
samochodu; 2)katalog oferowanego samochodu. 6.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1)Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2)Odpowiednie pełnomocnictwa (w szczególności w
sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział V pkt 3 SIWZ). 4. Wykonawcy zagraniczni 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.2 SIWZ, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokument, o którym mowa w ppkt 1
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju
miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentu, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Ppkt 2 stosuje się odpowiednio.
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: najniższa cena.
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
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144
ustawy. 2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1)zmiana terminu wykonania
umowy, w przypadku działania siły wyższej; 2)zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego
wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów mających wpływ na cenę brutto; 3)zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia
brutto przewidzianego dla Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę,
gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 4)zmiana danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, w
przypadku dokonania zmian organizacyjnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.czdsigb.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 31-463 Kraków, ul.
Farmaceutów 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014
godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja
Gospodarki Budżetowej w Krakowie ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków, w pokoju nr 14 - Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
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

