GMINA BIAŁY BÓR
78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10
tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745
www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

Biały Bór dn. 22.04.2015 r.
RIZP.271.4.2015.JA

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.:

„Likwidacja barier transportowych w gminie Biały Bór poprzez
zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami II”
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Numer ogłoszenia: 57173 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biały Bór , ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, woj.
zachodniopomorskie, tel. 094 3739002, faks 094 3739745.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialybor.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier transportowych
w gminie Biały Bór poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (rok produkcji
2015), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym min. 1 osoby na wózku
inwalidzkim przeznaczonego dla Gminy Biały Bór. Pojazd musi posiadać świadectwo
homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych
wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U z
2013 r. poz. 951) bez jakichkolwiek odstępstw - aktualne świadectwo homologacji wraz z
załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak
towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe,
pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza że
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez
Zamawiającego. Wymagania organizacyjne. Zamawiający osobiście odbierze przedmiot
zamówienia; wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego o dniu odbioru samochodu, co
najmniej 3 dni przed tym dniem; odbierany samochód ma być zaopatrzony w odpowiednią
ilość oleju napędowego, umożliwiającą dojazd Zamawiającego do własnej siedziby. Przedmiot
zamówienia powinien być bez żadnych wad i posiadać wszystkie niezbędne atesty, ważne
dokumenty i gwarancje. Do oferty, Wykonawca może załączyć propozycję Polisy
ubezpieczeniowej w pełnym pakiecie na 1 rok /OC/AC/KR/NNW/ASSISTANCE/. Wymagania
dotyczące gwarancji i serwisu: 1 Do oferty Wykonawca ma załączyć karty gwarancyjne i
serwisowe obejmujące min: 1.1 Gwarancja mechaniczna - 2 lata bez limitu kilometrów na
lakier - 3 lata na perforację nadwozia - 6 lat 1.2 Serwis Euroassistance - 2 lata Bezpłatne
przeglądy techniczne serwisowe (zgodne z zaleceniami producenta) obejmujące wymianę
płynów i materiałów eksploatacyjnych - 2 lata, następne płatne - co 30.000 km lub co jeden
rok, Serwis gwarancyjny na terenie całego kraju, w tym przynajmniej jeden autoryzowany
punkt serwisowy w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7, 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: Zakończenie:
30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc i
00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 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 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2. Wadium w pieniądzu
wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul.
Żymierskiego 10 - Bank Spółdzielczy w Sławnie oddział Biały Bór, nr konta: 15 9317 1025
1300 1023 2000 0011. 3. Dokument przelewu należy opisać, np.: Wadium - Likwidacja barier
transportowych w gminie Biały Bór poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych. 4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w
terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie
Zamawiającego. 5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w
pkt 7.1. niniejszej SIWZ należy załączyć do oferty
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 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;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego;

•

inne dokumenty
Karta gwarancyjna i serwisowa

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 - 95

•

2 - Dodatkowy bezpłatny okres serwisowy - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Biały
Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, pok. nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2015 godzina 12:30, miejsce: Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10,
Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 8.
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 udzielane jest w ramach realizacji umowy nr
1/2014/D, na realizację programu - Program wyrównywania różnic między regionami II.

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

Burmistrz Białego Boru
(-) Paweł Stanisław Mikołajewski

