Kielce: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób
niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 439058 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Caritas Diecezji Kieleckiej , ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 344 52 82, faks 041 344 67 28.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.caritas.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna - organizacja pożytku
publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch fabrycznie
nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Przedmiotem
zamówienia jest: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji
dziewięcioosobowej (8 + 1) przystosowanego do przewozu co najmniej jednej osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, rok produkcji 2013, o następującej charakterystyce:
1. wyposażenie pojazdu: silnik wysokoprężny (diesel) o mocy w przedziale 85 - 115 KM,
wspomaganie układu kierowniczego, immobilizer, autoalarm, ABS, centralny zamek zdalnie
sterowany, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, tylne drzwi otwierane skrzydłami na
całej szerokości i wysokości, drzwi boczne rozsuwane, możliwość przewozu 9 osób w tym co
najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, możliwość demontażu
siedzeń, siedzenia z dwupunktowymi pasami bezpieczeństwa, na wysokości tylnych siedzeń
stałe okna boczne lewe i prawe, nadwozie zamknięte, kolor do uzgodnienia, klimatyzacja
odrębnym sterowaniem dla kierowcy i pozostałej części kabiny 2. przystosowanie do
przewozu co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej obejmuje: wykładzinę gumową na całej
podłodze, szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich, kierunkowskazy
dodatkowe w tylnych narożnikach dachu, komplet pasów do mocowania wózków do szyn,
pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku, najazdy dla wózków
inwalidzkich, 3. łatwość zmiany konfiguracji siedzeń dla pasażerów i miejsc dla wózków oraz
trwałość elementów wykończenia wnętrza, a przede wszystkim łatwo zmywalna i trwała
tapicerka, 4. dodatkowo komplet zapasowych kół z oponami zimowymi na wymianę oraz
pokrowce na wszystkie fotele i kanapy. 5. Wymagania minimalne warunków gwarancji: - na
cały samochód: min 2 lata. 6. Rozstaw osi 3000 ÷ 3400 mm, 7. Dopuszczalne jest

zwiększenie w ofercie szerokości rozstawu osi samochodu oraz mocy silnika do 5%
maksymalnej wartości tych parametrów określonych w pkt. 1 i 5 ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.43.00-2.
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:
10.12.2013.
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
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z
Dostawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty: - oświadczenia potwierdzające, że Dostawca spełnia warunki
określone w pkt 4.1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy - stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz odpowiedni z Załączników
Nr 3a-3e do SIWZ - rekomendacje dotychczasowych użytkowników
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z
Dostawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty: - oświadczenia potwierdzające, że Dostawca spełnia warunki
określone w pkt 4.1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy - stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz odpowiedni z Załączników
Nr 3a-3e do SIWZ - rekomendacje dotychczasowych użytkowników
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z
Dostawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty: - oświadczenia potwierdzające, że Dostawca spełnia warunki
określone w pkt 4.1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy - stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz odpowiedni z Załączników
Nr 3a-3e do SIWZ - rekomendacje dotychczasowych użytkowników
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z
Dostawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty: - oświadczenia potwierdzające, że Dostawca spełnia warunki
określone w pkt 4.1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy - stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz odpowiedni z Załączników
Nr 3a-3e do SIWZ - rekomendacje dotychczasowych użytkowników
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z
Dostawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty: - oświadczenia potwierdzające, że Dostawca spełnia warunki
określone w pkt 4.1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy - stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz odpowiedni z Załączników
Nr 3a-3e do SIWZ - rekomendacje dotychczasowych użytkowników

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.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
Rekomendacje od dotychczasowych użytkowników.

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 - 70
2 - Funkcjonalnośc i estetyka - 20
3 - Wielkość zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kielce.caritas.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro
Zarządu Caritas, Pl. Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.11.2013 godzina 10:30, miejsce: Biuro Zarządu Caritas, Pl. Najświętszej Maryi
Panny 1, 25-010 Kielce, I piętro, Sekretariat..
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

