Projekt realizowany z udziałem środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
w Lubaczowie z siedzibą ul. T. Kościuszki 139, 37-600 Lubaczów, tel. (16) 632 13 96, fax
(16) 632 08 57, www.dps.elubaczow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą:
„Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”
(CPV: 34110000-1, 34114400-3, 34115200-8)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego (nigdzie
wcześniej nie rejestrowanego) samochodu typu mikrobus:
1. z fabryczną homologacją osobową na 9 miejsc (8+kierowca) i dmc do 3,5 tonu;
2. z potwierdzoną poprzez homologację możliwością przewożenia osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim;
3. przystosowanego do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
wraz z możliwością przewożenia jednocześnie minimum 6 osób z kierowcą + jednej
osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim;
4. spełniającego w minimum warunki techniczne i gwarancyjne określone przez
Zamawiającego.
Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia powyżej 14 000 euro i poniżej 193 000 euro.
Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy przedmiotu niniejszego zamówienia określa
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr1 do SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,
po złożeniu pisemnego wniosku otrzymać pocztą, a także pobrać ze strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie : www.dps.elubaczow.pl
Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: do 7 dni licząc od dnia
zawarcia umowy z Wykonawcą na wykonanie zamówienia.
W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) Dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. Jako spełniający warunki udziału w postepowaniu zostaną ocenieni wykonawcy,
którzy w zakresie warunku określonego powyżej w pkt 2 ppkt b wykażą należyte
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech
zamówień

polegających

na

dostawie

fabrycznie

nowego

mikrobusu

9-cio

miejscowego z fabryczną homologacją osobową na 9 miejsc (8+kierowca) i dmc 3,5
tony oraz homologacją przystosowania do przewożenia osoby niepełnosprawnej na
wózku inwalidzkim.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych poniżej.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
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1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie określonym w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do SIWZ;
2) Wykaz dokonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w którym
co najmniej trzy zamówienia polegały na dostawie fabrycznie nowego mikrobusu 9cio miejscowego z fabryczną homologacją osobową na 9 miejsc (8+kierowca) o dmc
do

3,5

tony

oraz

homologacją

przystosowania

do

przewożenia

osoby

niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 7 do SIWZ;
3) Dokumenty potwierdzające, że dostawy przedstawione w powyższym wykazie (wzór
Załącznik Nr 7 do SIWZ) zostały wykonane należycie.
2.

Jeśli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego, łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. Jednocześnie poleganie Wykonawcy na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów nierozerwalnie wiąże się z tym, że podmioty te będą
realizowały część zamówienia jako podwykonawcy, a Wykonawca przedstawi pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do wykonywania części udzielanego zamówienia
3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i
dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
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pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku o którym mowa w Rozdział 8 pkt 3
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów określonych w pkt 3 niniejszego rozdziału (brak podstaw do
wykluczenia).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Nie zalega z uiszczeniem 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert ;
3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Kryteria oceny ofert: cena (brutto) – 100%
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w niniejszym postepowaniu jest :
s. Anna Stawarz – Dyrektor DPS w Lubaczowie
Kontakt z w/w osobą jest możliwy w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 tel. (16) 632 13 96,
fax (16) 632 08 57
Oferty należy złożyć pocztą albo osobiście lub pocztą kurierską w następującym miejscu:
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w
Lubaczowie
Miejscowość:

Lubaczów

kod:

37-600

Ulica:

T. Kościuszki

numer:

139

W terminie do : 17.12.2012 r. do godz.: 9.00
Zaadresowaną do Zamawiającego kopertę zawierającą ofertę oznaczyć w sposób następujący:
<Oferta przetargowa na dostawę samochodu typu mikrobus>
<Nie otwierać przed dniem 17. 12.2012 r. do godz. 9.30>
Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu :
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w
Lubaczowie
Miejscowość:

Lubaczów

kod:

37-600

Ulica:

T. Kościuszki

numer:

139

W dniu: 17. 12. 2012 r. o godz. 9.30
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Nie zamierza się dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, w przypadku nie
przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz nie podlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia.
Treść ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10. 12. 2012 r.
oraz na tablicy Ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie przy ul. T. Kościuszki
139.

