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Ogloszenie nr 575276.N.20 19 z dnia 2019.07.19 r.

Zaklad Ubczpieczen Spolccl.n)'ch Oddzial w \ValhrJ:)'chu: Zakup 3 sztuk samochodow na

potrzch)' Oddzialu ZUS w \Valbrz)'chu.

OGI.OSZE:,(IE 0 ZAMOWIENIU -Ilostawy

Zamicszczanie ogloszcnia: Zamieszczanie obowi<j.zkowe

Ogloszcnic dot)'cz)': Zamowienia publiczncgo

Zamowicnic dof)'czy projcktu luh proj:tramu \n.polfinansowanego ze srodkow Unii

Europejskiej

Nic

:'Jazwa projektu lub programu

o zamo\\'icnic mog,! uhicgac sift wyhtcznic 1:aklad)' praq chronionej oral. w)'konawcy,

ktol1'ch dzialalnosc, luh dl.ialalnosc ich w)'odrftbnionych organizacyjnie jcdnostek, ktorc

hlfd,! rcalizowal)' zamowicnie, ohl'jmujc spolccznll izawodow,! intcgracjft osob bftd<JC}'ch

czlonkami grup spolccznic marginalizowanych

Nie

Nalez)' podae minimalny procento\"y v.:skaznik zatrudnienia os6b nalei4cych do jednej lub wi~cej

katcgorii, 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 2 uSlawy Pzp. nie mniejszy nii 30%. os6b zatrudnion)'ch

przez zakiady prac)' chronionej lub w)'konawco\I,' albo ichjednostki (w %)

SEKC.JA I: ZAMAWIA.JACY

PostlfPowanie przepro\\'adza centralny zamawiaj",c~'

Nit:

PostftPowanic prJ:cprowaclza podmiot, ktoremu zamawiajllq powierLyl!powicrL)"li

przcprowadl.enie postftPowania

Nic

https:/ Ibzp. uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=0 11ea3b6.9684.4e 73-... 2019.07-19
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Informacje na temat podmiotu ktorcmu zamawiaj~q powicrlyl/po\\'icrz)'li prowad:renic

PostflPowania:

PostflPowanie jest przeprowadzanc wspOinic przez zamawiaj~cych

Nie

Jezeli tak. nalety \>"ymieniczamawiaj'lcych, kt6rzy wspolnie przcprowadzajq. post'rpowanie

oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz

z danymi do kontaktovi:

PostflpO\\'anie jest prleprowadzanc wspolnie z zamawiaj:!cymi z innych panst\\'

czlonkowskich Unii Europcjskicj

Nie

\" prLypadku przcprowadzania PostflPowania n'spolnie z zamawiajlJcymi z innych

panst\\' czlonkowskich Unii Europejskicj - maj~cc zastosowanie krajo\\:c pra\'w

zam()wicn puhlicznych:

Informacjc dodatkowe:

I. 1) ~AZ\VA I ADRES: Zaklad Ubczpieczeil SpoJccznych Oddzial w Walbrzychu. krajo'W)'

numer identyfikacyjny 00001775600198, ul. Kasztanowa 1,58-390 Walbrzych. woj.

dolnos1'lskie, pailstwo Polska, tel. 74 6497175, e-mail krzysztof.marciniak@zus.pl. faks 74

6497112.

Adres strony intemetowej (URL): W\vw.zus.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intcmetowej pod kt6rym mazoa uzyskac dostltP do narz~dzi i UfZ<}dzeillub

format<hv plikow, ktore nie s'l og61nie dosttrpne

1.2) ROllZA.J ZA:VIAWIA.I,\CEGO: Podmiot pm",a publicznego

1.3) WSl'llL:'oIE U(}ZIELANIE ZAMl)WIENIA Oezeli dOlyczy):

Podzial obowi'lzkow mitrdzy zamawiaj<}cymi w przypadku wsp61nego przeprowadzania

postc;powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post~powania z

zamawiajq.cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europcjskiej (ktory z zamawiaj'lcych

jest odpowiedzialny za przcprowadzcnic posh;powania, czy i \v jakim zakresie za

przcprowadzenie postltPowania odpowiadajq. pozostali zamawiaj<}cy, czy zamowicnic

bltdzie udzielane przez kazdego z zamawiaj~cych indywidualnie, czy zamowicnic zostanic

https:/lbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=0 II ea3b6-9684-4e 73-... 2019-07-19
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udziclone \••..imieniu ina rzecz pozostalych zamawiaj4C)'ch);

104) KOMU:'IiIKACJA:

lSieograniczon)', peln)' i bezposrcdni dostlfP do dokumentow z postttpO\'\o'aniamozna

uz)'skac pod adresem (VRL)

Nie

Adres stron)" internctowej, na kt6rej zamieszczona bttdzie spec)'fikacja istotn)'ch

warunk6w zamowienia

Tak

\\ww.zus.pl

llost'tP do dokumcnt6\'>' z postttpowania jest ograniczon)' - wi'tcej informacji mozna

uz)'skac pod adresem

Nic

OCerty Juh wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w postlfpm,,'aniu nalez}' przes)"lac:

F.lcktronicznie

Nic

adrcs

Dopuszczonc jest przeslanie orert lub wniosk6w 0 dopuszclcnie do udzialu w

PostlfPowaniu w inn)" spos6b:

Nie

Inny spos6b:

\Vymagane jest prLcslanie orert Jub wniosk6w 0 dopuszczcnic do udzialu w

PostlfPowaniu w inn)' spos6h:

Tak

Inny spos6b:

poezta, kuricr lub osobiseie

Adres:

https:/ibzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=O Ilea3b6-9684-4c73-... 2019-07-19
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Zaklad Uhezpieczen Spolccznych Oddzial w Walhrzychu, Wieloosohowe Stanowisko

Zam6wieri Puhlicznych, pok6j nr 201, ul. Kasztanowa 1,58-390 Walhrz)'ch

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz~dzi i unlldzen lub formatow

plik6w, kt6re nic s~ ogolnic dost'tpne

Nie

Nieograniczony, petny, hczposredni ibczplatny dostc;p do tyeh narzl;dzi maZDa uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKC.JA II: PRZEl)~1I0T ZAMOWIENIA

11.1) Nazw"a nadana zamino,icniu pncz zamawiajllccgo: Zakup 3 sztuk samochod6w na

potrzcby Oddzialu ZUS w Watbrzychu.

Numer referenc)jn)': 430000/271 /5/2019-ZAP

Pncd wszcz'tcicm posl'tPowania 0 udziclenie zamowicnia prlcprowad1.ono dialog

lechniczny

Nic

11.2) R.odzaj zamon"icnia: Oosta\\)'

11.3) Infurmacja 0 moi.liwosci skladania ofert cz'tsci(l\\:ych

Zamowienie podziclonc jest na czc;sci:

Tak

Ofcrl~' lub wnioski 0 dOpuslczenie do udzialu n' posl'tpowaniu mozna skladae w

odnicsicniu do:

wszystkich cztrsci

Zamawiaji:Jcy zaslrzega sohie prawn do udzielcnia Illcznic nastf;pujl}c}"ch cZ'tsci lub grup

cz'tsci:

I\1aksymalna liclha cz'tsci zamon'ienia, na ktore moze wstac ud7.ielune zamilwicnie

jedncmu wykonawcy:

https:/lbzp,uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=011 ea3b6-9684-4e73-... 2019-07-19
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IIA) Kr6tki opis pr/.cdmiotu zam6wicnia (wielko.sc, zakres, rodzaj iUoH:dostaw, uslug !ub

robot budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i »'Ymagan) a w pnypadku partnerstwa

innon'acyjnego. okrdlenie zapotrlebowania na innowae}'jny produkt, uslug~ lub roboly

budowlane: I. Przcdmiotem zamo".'icnia jest :t..akup3 sztuk samochodow dla Oddziaiu ZUS w

Walbrz)'chu, 2. Szczegoiovvy zakrcs 7..amowienia okreSla Opis przedmiotu zamowicnia

stanowi<)cy zai<)c"..niknr 1 do SIWZ, 3. Zamawiaj<)cy dopuszcza moi:liwosc skladania ofert

cz.;sciO\vych wedlug \vyboru Wykonawcy. na dowolne cz<:scizamowicnia. 4. Przeumiot

zamo\.vienia zostal podzielony na 3 cz<:sci:4.1. CZ'rsc I: Zakup samochodu osobowego. 4.2.

Cz<:scII: Zakup samochodu osobo\\'o-ci<:zaro\'.'ego 4+ I. 4.3. Cz<:scIII: Zakup samochodu

osobowo.ci<:zarowcgo 5+ 1.5. Wykonawca zobowi'lzany jest "''Ykonac przedmiot zamowienia

""..oparciu 0: 5.1, Opis przedmiotu zamo",•.'icnia. 5.2. Obowi,!zujqcc przepisy prawa.

11.5) GI6wny kod CI'V: 34110000-1

Dodatkowc kody CPV:

Kod CI'V

34136000-9

11.6) Calkonila wartose zam6u'ienia lje;eli zamawiajq(y padaje informaeje 0 warlo:ki

zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Walula:

(w pr::ypadku umow ramowych !lIb dynamicznego systemu zakupow - szaclinkowa

('alkowira mabymalna warrosc w calym okresie obowiqzyt-mnia umalty ramowej lub

dynamiczne[;o systemu Z(lkllPOHj

11.7) ezy pncwidujc si~ udzielenic zamowieri. 0 kt6rych mowa ,,: art. 67 usl. 1 pkl 6 i 7

lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 uSlaw)' Pzp: Nie

OkrcSlcnie przedmiotu. wielkosci lub zakresu oraz \••..arunkow na jakich zoslan'l udzielone

zamowienia. 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart, 134 ust. 6 pkt 3 usta\\'Y Pzp:

https://bzp.uzl'.gov. pllZI'400I'odgladOpublikowanego.aspx?id~0 11ea3b6-9684-4e 73-... 2019-07-19
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11.8) Okres, "r ktol")'m realizowane blfdzic zamowienie lub okres, na ktol")' zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktill")' ZOShllustanowiony dynamiczn~' system zakupow:

micsi<)cach: lub dniach:

llih

data rozpoczt;cia: luh zakonczenia: 20 19~12-16

Okres w miesi'lcach Okres \v dniach Data rozpoczlfcia Data zakonczenia

2019-12-16

11.9) Informacje dodatkowe: Zama\viaj<lcy wymaga rcalizacji przedmiotu zamowienia dla

kaZd.ejCZlfsciw tenninie: do 16,12.2019 r. Wykonawca moze zadek1arowac skr6ccnie tenninu

do 29.11.2019 r. Okres skr6cenia podlega Deenie wg zasad okrdlonych w SIWZ.

SEKC.JA III: INFORMAC.JE 0 CIIARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECIINICZNYM

111.1)WARUIoIKI UDZIALU W POSTt;POWAIoIIU

111.1.1) Kompelencje lub uprawnienia do prowadzenia okrdloncj d1.ialalnosci

zawodowej, 0 ile wynika to 7.odrlfbn~'ch przepiso\\:

Okrcslenie warunk6v.:: Zamawiaj'lcy nie wyznacza szczcg610wych \"ymagan w tym

zakrcsie.

Infonnacje dodatko\\'c

111.1.2) S~'tuacja finansO\\;a lub ekonomic7.na

Okres1cnic warunk6w: Zama\l.:iaj'lcy nie wyznacza szczcg610wych wymagan w tym

zakresie.

Infonnacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc tl'chniclna lub 7.~,wodO\\'a

Okrdlcnic warunk6w: Zamawiaj'lcy nie \\yznacza s7.czeg610\•...ych \\')'magan w tym

zakresie.

Zamawiaj'lcy '-'"ymagaod wykonawe6w wska7...aniaW ofercie lub we '-'"niosku 0

dopuszczenie do udzialu w Postlfpowaniu imion i nazwisk os6b '-'"ykonuj'lcych czynnoSci

przy realizacji zam6wienia wraz z informacj<l 0 kwalifikacjach zawodo'-'")'ch lub

doswiadczeniu tyeh os6b: Nie

Infonnacje dodatkowe:

https:/lbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=OII ea3b6-9684-4e73-... 2019-07-19
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III.2) 1'01lST AWY WYKLUCZE:-iIA

111.2.1) Podstawy \":ykluczcnia okrdlonc wart. 24 usf. I ustaw)' IJzp

111.2.2) Zama\",'hlj"lcy prlcwidujc w)"klu(,:lcnie w)'konawc)' na podstawie art. 24 usf. 5

ustaw)' Pzp Tak Zamawiaj'lc)' przcwiduje nast~puj'lce fakultaty\'~,ne podsta\\'y ,\)'kluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okrdlona wart. 24 ust. 5 pkt 1 usta"•...y PZp)

Tak (podsta\va ",'ykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 8 ustaw)' Pzp)

111.3)WYKAZ OSWIADCZE:': SKI.ADA1WCIII'RZEZ WYKONAWO; W CELU

WSTF,I'NEGO 1'0TWIERllZEI'OIA, ZE NIE I'ODLEGA 01' WYKLUCZENIU ORAZ

SI'ELNIA WARUI'OKI UllZIALU W I'OSTF,I'OWAI'OIU ORAZ SI'EL:-iIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie 0 nicpodlcganiu w)'kluczeniu oral spelnianiu warunk6w udzialu w

postl(powaniu

Tak

Oswiadczcnic 0 spclnianiu kl").tcriow sclckcji

Nie

iliA) WYKAZ OSWIAllCZE:': LUllllOKUMENT()W ,SKLADANYCH I'RZEZ

WYKONA WO; W I'OSTF,I'OWANIU NA WEZWA:-iIE ZA~IA WIA.IACEGO W

CELU I'OTWIERllZENIA OKOLlCZNOSCI, 0 KTORYCH ~IOWA WART. 25 UST.

I I'KT 3 USTAWY I'ZI':

W celu potwicrdzenia braku podsta\\' \\}kluczcnia Wykonawcy z udzialu w

post~powaniu: I. Odpis z wlasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0

Dzialalnosci Gospodarczej,jezcii odr~bnc przepis)' ",')'magaj'l wpisu do rejestru lub

e\videneji, \v eelu potwierdzcnia braku podstaw ",ykluezenia Wykonawcy z udzialu \v

Postlfpowaniu na podstawic art. 24. ust. 5, pkt l. 2. Za.swiadczenie ,••..Iasciwego naezelnika

urzlfdu skarbowego potwierdzaj,!ce, ze Wykonawca nie zalega z oplacanicm podatkow. lub

zaswiadczenie. ze uzyskal przewidzianc prawem zwolnienie, odroczenic lub rozlozenic na

https://bzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id~O 11ea3b6-9684-4c73-... 2019.07-19
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raty zalegiych platnosci lub wstrzymanie w ealosci \\')'konania decyzji wlaseiwego organu-

\vystawione nic wczdniej nii: 3 miesi<lee przed uply\vem tcrminu skladania ofert. 3.

Zaswiadezenie wlasciwej tcrenowej jednostki organizacyjncj lakladu UbezpieczciJ.

Spolccznych lub Kasy Rolniczego Ubezpicczenia Spolecznego, albo innego dokumcntu

potwicrdzaj<lcego, i,e \Vykona\\'ca nie zalega z oplacaniem skladck oa ubezpieczenia

spolcczne lub zdrowotne, \\'ystawionego nie wczesniej nii: 3 micsiqcc przed uplywem

tcnninu skladania ofcrt, lub innego dokumentu pot\\!icrdzaj'lcego, i:c Wykonawca z3\\"arl

porozumienie z wlasei\\'ym organcm W sprawie splat tych naleznosci wraz z cwcntualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szezegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnicnie,

odroczenie lub rozloi:cnie na faty zalcglych platnosci lub wstrzymanie w calosci ••••,)'konania

dccyzji wlasciwego organu, w eelu potwicrdzcnia braku podstaw \\)'kluczenia Wykonawcy

z udzialu w Postlfpowaniu na podstawie art. 24, USt.5. pkt. 8

11I.5) WYKAZ OSWIAOCZEN LUll OOKUME:'iT6W SKLAIlANYCH PRZEZ

WYKONAWO; W POSTF,POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.JACEGO W

CELli POTWIERIlZENIA OKOLlCZ:'iOSCI, 0 KT6RYCH MOWA WART. 25 UST.

I PKT I USTAWY PZP

1lI.5.1) W ZAKRESIE SI'ELNIANIA WARUNK6w UIlZIAI.U W

POSTJi;POWANIU:

1lI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI(l\V SELEKell:

111.6)WYKAZ OSWIAIlCZEN LUll OOKliMENT6w SKLAIlA:'iYCII PRZEZ

WYKONA WO; W I'OSTF,POWANIU NA WEZWANIF: ZAMA WIA.JACEGO W

CELU POTWIF:RIlZENIA OKOLlCZ:'iOSCI, 0 KT(lRYCII MOWA WART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

1lI.7) INNE 1l0KUMENTY NIE WnIlENIO:'iE W pkt 11I.3) -111.6)

1. Oferta \"Taz z zal'lcznikami. 2. W przypadku gdy Wykonawccr reprezentuje pelnomocnik,

do oferty nalcZy zalqczyc pdnomoenictwo okrcslaj'Jcc zakrcs umocowania pclnomocnika.

Pelnomocnietwo winno bye zlozone w fonnic oryginalu lub kopii poswiadczonej za

zgodnose z oryginalem przcz mocodawccr. 3. Oswiadczenie 0 przynalemosci lub braku

przynaleznosci do tej samcj grupy kapitalowej, zlozone w tenninic 3 dni od daty

zamieszczenia na stronie internetowej infonnacji z otwarcia ofert.

hllPS:ffbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=O Ilea3b6-9684-4e73-... 2019-07-19
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SEKC.IA IV: PROCEDURA

IV.I) OI'IS

IV.I.I) Tr)'b udzielenia :r.amowienia: Przetarg nieograniczony

IV.J .2) Zamawiaj~cy i"da ,'miesienia wadium:

Tak

Infonnacja na lcmat \Vadium

Wykonawca przyst~pujqcy do niniejszcgo posttypowania zobovw'iqzanyjest do wniesienia

wadium - przed up1ywem tenninu skladania orert: 1.1. dla CZlfSC I • w ,.•..ysokosci 900,00 zl

(slownie: dzicwic;cset zlotych). 1.2. dla CZi;SC II - \\1 \\)'sokosci I 000,00 zl (slownie: jcden

tysiqc zlotych). 1.3. dla cz~se IlI- w wysokosci I 500,00 zl (slownie: jeden tysiqc pit;cset

zlolyeh).

IV.1.3) Prlcwiduje silt udzielenic zaliczek na pOclet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podae informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) \\''yma~a sift zloLcnia ofert w postaci kalalogow clcklronicznych lub dol,!c:r.enia do

ofcrl katalogow clcktroniczn)'ch:

Nie

Dopuszcza si~ zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6welcktronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) \"'yma~a sit; 1.Iozenia oferl)" wariantowej:

Nic

Dopuszcza si~ zlozenie ofert)' wariantowcj

Nic

Ziozenie oferty wariantowcj dopuszcza siertylko z jcdnoczesnym zlozenicm oferty

zasadniczej:

Nie

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id~O II ea3b6.9684.4e73.... 2019.07-19
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IV.1.6) l'rzcwidy,,:ana lic7:ba wykonawc6w, ktorl:Y zostan1f 7:aproszcni do udzialu W'

PostlfPO\\'aniu

(przetarg ograniczony, negocjacje Z ogloszeniem, dialog konkllrenc}jny, partnersrn'o

innowaC}jne)

Liczba \•...ykonawcow

Przcwidywana minimalna liczba ,,",y'konawco\'•.'

Maksymalna liczba wykonaweow

Kryteria selekeji \\-')'konaweow:

IV.1.7) Informacjc na lemat umaw)' ramO\\'ej lub dynamiclne~o s~'stcmu zakupow:

Umowa ramowa b'tdzic zawarta:

ezy przcwiduje siy ograniezcnie liezby uczestnikow UntO\\-)' ramowej:

Przcwidziana maksymalna liczba uczestnikow umow)' ramo\ •...cj:

Infonnacje dodatkowe:

Zamowienie obejrnuje ustanowienie dynarnicznego systemu zakupow:

Nie

Adres strony intcmctowej, na ktorej ~d~ zamicszczone dodatkowc infonnacje dotycZ<)ce

dynamicznego systcmu zakupow:

Infonnacje dodatkowe:

W ramach umo,,",')'ramowej/dynamiczncgo systemu zakupow dopuszcza si~ zlozenie ofert

w formie katalogow elektronicznych:

Nie

Przewiduje si~ pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych infonnacji potrzebnych do

sporZ4dzenia ofert w ramach umo\\-')' ramowcj/dynamicznego systcmu 7.akupow:

Nic

https://bzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~O II ca3b6-9684-4e73-... 2019-07-19
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

I}rle\\'idziane jest pn.cprowadzenie aukcji c1cktroniczncj (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje Z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adrcs strony intcrnetowej, na kt6rej aukcja bt;dzie prowadzona:

1'\'aleiy wskazac elementy, klorych wartasci blfd~ przedmiolem aukcji elcktronicznej:

Prlewiduje silf ograniczenia co do przedstawionych wartosci, \\','nikaj~ce z opisu

prledmiotu zamo\\'icnia:

Nalezy podae, ktore informacje zostan'l udostt;pnione \"'ykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bc;dzie termin ich udost~pnienia:

Informacje dotycZ<}ceprzebiegu aukcji elektroniczncj:

1aki jest prze\vidziany sposob post<;powania w toku aukcji elektroniczncj i jakie b<;d<}warunki,

najakich wykonawcy blfd<}mogJi licytowac (mini maine \\:ysokosci post'lpicn):

informacje dotycUlce \'.:ykorzysty\vanego sprzlftu elcktronicznego, rozwi'lzml i specyfikacji

technicznych w zakresie pol'lczen:

Wymagania dotycZ'lce rejestracji i identylikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje 0 liczbie etapow aukcji elektronicznej i cl'.asie ich trn'ania:

Czas trwania:

ezy wykona\','cy, ktorzy nie zlozyli nowych post'lpien, zostan'l zakwalifikowani do

nastlfpnego ctapu:

\Varunki zamknic;cia aukcji c1cktronicznej:

IV.2) KRYTERIA (lCEi'iY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny orcrt:

IV.2.2) KI1,teria

Krytcria Znaczenie

cena 60.00

pozostale kryteria wymienione dalej - dla kazdej czt;sci 7.amowienia 40.00

hnps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~O Ilca3b6-9684-4e73-... 2019-07-19
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IV.2.3) Zastosowanic proCedUI1', 0 kt6rcj mowa wart. 24aa usl. 1 usla,,:y Pzp (przctarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) ~e~ocjacje z ogloszeniem, dialo~ konkurencyjnYI partncrsh,'o innowacyjnc

IV.3.1) Informacje na lemal negocjacji Z ogloszeniem

Minimalnc wymagania. ktore musU} spelniae wszystkie ofen)':

PrLcwidziane jcst zastrzcicnie prawa do udziclcnia zamowienia na podstawie ofen \••..st~pnych

bez przcprowadzcnia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofcn:

Nalezy podae infonnacje na ternat ctapow ncgocjacji (w tym liczb~ etapow):

Inforrnacje dodatkowc

IV.3.2) Informacje na lemal dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i \\')'magan zama\l•..iaj~cego lub inforrnacja 0 sposobie uzyskania lego opisu:

Informacja 0 \\)'sokosci nagrod dla wykonawcow, klorzy podczas dialogu konkurencyjncgo

przedstawili roz\\'iqzania slanowiqce podstaw~ do skladania ofen. jezeli zamawiaj'lcy

przewidujc nagrody:

Wst~pny harmonogram postc;powania:

Podzial dialogu na clapy w eelu ograniezcnia liczby rozwiqzan:

Nalciy podae informacje na lemat ctapow dialogu:

Infonnaeje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temal partnershl'a innowacyjncgo

https:/lbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0 Ilca3b6-9684-4e73-... 2019-07-19
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Element)' opisu przedmiotu zamowicnia definiuj'lcc minimalne wymagania. kt6rym musz'l

odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczcniu liczby ofert podlegajllc)'ch negocjacjom

poprzez zastosowanie krytcri6w oceny ofert \\!skazanych w specyfikacji istotnych warunk6" •..

zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja c1cktronicl:na

Adres strony intemetowej, na kt6rej bt:dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na ktorej jest dostt;pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotYC7-4Cercjcstracji i identyfikacji \••.ykona\vcow w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania technicznc urZ4dzen infonnatycznych:

Spos6b post<:powania w toku licytacji clektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych

\V)'sokosci post'lpien:

Infonnacje 0 liczbie ctapow licytacji elektroniczncj i czasie ich trn'ania:

Czas trn.ania:

\Vykonawcy, ktorzy nie zloiyli nowych Postllpien. zostanq zakwalifikowani do nastlfpncgo

etapu:

Tennin skladania \.••..nioskow 0 dopuszczenie do udzialu w licytacji elektroniczncj:

Data: godzina:

Tennin ot\varcia licytacji elcktronicznej:

Termin i ",-anmki zamkniycia licytacji clcktronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanll wprO\vadzone do tresci zawieranej umo\ ••.)' w

sprawie zamowienia publicznego, albo og61ne warunki umow)', alba wzor umowy:

Wymagania dotycZllcc zabezpieczcnia nalczytego wykonania umowy:

https:! !bzp.uzp.gov.pl!Zp400PodgladOpublikowanego.aspx'!id~0 11ea3b6-9684-4e 73-... 2019-07-19
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Informacjc dodatkowc:

1\'.5) ZMIANA UMOWY

Przcwidujc sil; is'olne zmiany poslanowien zawartej Dmm,,"y w stosunku do trcSci orcrly,

na p(u.Jsta\\"ie kt6rej dokonano "1:boru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Z zastrzczcnicm wyj'ltkow przewidzianych Umow<l zmian)' trcsci UmO\•...y dokonywane bt;d<}

za zgod" abu Stron aneksem do Umaw)' w formie pisemnej pod rygorcm niewaznosci.

Wszelkic zmian)' iuzupclnienia umo\\)' nie mogq naruszac postanowien art. 144 usta\\)' Prawo

zam<l\vien publicznych.

1\'.6) INFORMACJE ADMINISTRACY.INE

IV.6.1) Spos6b udustlfpniania informacji 0 charaktcrLc poufnym (Jeteli dotyczy):

Srodki slu7.~cCochronie informacji 0 charaktcrzc poufnym

IV.6.2) Tcrmin skladania ofcrt luh \\'niosko\\' 0 dOpuslclcnie do udzialu \'t' PostfiPo\\'aniu:

Data: 2019-07-31, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu skladania \\l1iosko\l•..•zc wzgl~du na piln'l potrzcb~ udziclcnia zamo\\'ienia

(przetarg nieograniczony. przetarg ograniczony. negocjacje Zogloszeniem):

Wskazac powody:

J~zyk lub j~zyki. w jakich mog'} b)'e sporzqdzane ofert)' lub \\l1ioski 0 dopuszczcnie do udzialu

w postc;powaniu

> polski

IV.6.3) Tcrmin zwiqzania orertq: do: okrcs \••..dniach: 30 (od ostatccznego lerminu skladania

ofert)

IV.6.4) Pncwidujc sift unicwainienie Postfipowania 0 udziclenic zamowicnia, ,\<

pnypadku nicprT.)'Znania srodkow pochodz1tC)'ch z hudi:ctu Unii Europcjskicj oral:

nicpodlegajqcych zwrotowi srodkow z pomoey udzieloncj pr~ez panstwa czlonkowskic

Europcjskicgo Porol:umienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore miat)' b~'cprzcznaczonc

https:/lbzp.uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0 II ea3 b6-9684-4e 73-... 2019-07-19
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na sfinansowanic calosci lub czt;sci zamowienia: Nic

IV.6.S) PrLewiduje silf uniewainienie PostIfPO\\"ania 0 udzielenic zamowicnia, jcieli Srodki

sluZllcC sfinansowaniu zamowien na badania naukowc lub prace rOI.\\'ojowc, ktore

zamawiaj~cy zamierl.al przeznaczyc na sfinansowanie calosci Jub eZlfsci zamowicnia. nie

7.Ostalymu przyznanc Nie

IV.6.6) Informacjc dodatkowe:

ZALACZNIK I • INFORl\IACJE DOTYCZ!\CE OFERT Cn;SCIOWYCH

Czt;SCnr: 1 Nazwa: Zakup samochodu osobowcgo.

I) Krotki opis prJ:cdrniotu zamowienia (wielkosc, zakres. rodzaj i Unst dostaw. liS/UK lub robdt

budow/anych lub okre:Henie zapotrzebmmnia iwymagOli) a w prLypadku partnerstlu

innon"aC)'jne~o -ukrcSlcnie zapotrzcbowania na innowacyjny pro<iukt, usluglf lub roboly

budowlane:Zakup samoehodu osobowcgo - szt. 1

2) \Vspolny Siownik Zamowicn(CPV): 34110000-1.

3) \Vartosc cz,:sci zamowicnia(jeieli zamawiaj~c}' podajc informacje 0 war'osci

zamowicnia):

Wartosc bcz VAT:

Waluta:

4) Czas tn\'ania lub term in wykonania:

okres w micsiqcach:

okres w dniach:

data rozpocz~cia:

data zakOl1czcnia: 2019.12-16

5) KlJ,tcria occny ofert:

Kryterium Znaczenie

eeDa 60.00

okres gwarancji 15,00

https:/lbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=011 ca3b6-9684-4c73-". 2019-07-19
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moe silnika 10,00

emisja dwutlenku w~gla 5,00

tennin dosta\\)' samoehodu 5,00

klimatyzaeja automatyezna 5,00

6) INFOR:\IAC.JE IJOIJATKOWE:

Cz'tsc nr: 2 Naz,\"a: Zakup samoehodu osobowo-ei~i:arowego 4+ 1.

I) Krotki opis prlcdmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj iUosc dostaw, uslug lub robot

budml'!anych lub okrdlenie zapotrzebowania iwymagwi) a w prJ:ypadku partncrstwa

innm\ ..acyjnego -okrdlcnic zapotrJ:ebowania na innowaqjny produkt, uslug'r lub robot)'

budowlane:Zakup samoehodu osobO\••..o-ci~zarowego 4+ 1 - 1 szt

2) Wspolny Siownik Zamowieri(CI'V): 34136000-9,

3) \\'art05c cZ'rsci zam6 ••••.ienia(jci:cli zama ••••.-iaj~cy podaje informacjc 0 ••••.artosci

zamo ••••.icnia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas tn ••..ania lub fermin ••••.ykonania:

okres w miesi'lcach:

okres w dniaeh:

data rozpoczereia:

data zakonezenia: 2019-12-16

5) Krytcria oceny ofcrt:

Kryterium Iznaezenie

eena 60,00

okres gwaraneji 15,00

moe silnika 10,00

emisja dwutlenku w~gla 5,00

hups:/lbzp.uzp.gov.pIlZI'400I'odgladOpublikowanego.aspx?id=0 Ilea3b6-9684-4e73-... 2019-07-19
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drzwi boczne przcsuwane i przcszklone po obu stronach nadwozia 5,00

6) INFOR:VIACJE 1l0DATKOWE:

C1.IfSCnr: 3 :"i'azwa: Zakup samochodu osobowo-ci~i.arowcgo 5+1

1) Kn)tki opis prlccJmiutu zamim:icnia (wie/ko.k zukres, rodzaj i ilD.\~i:dostall', us/ug /ub robot

budowlanych /lib okrd/enie zupo(rzebowania i H}'magw1] a w prJ:ypadku partnerstwa

innowaC)'jnc~o -okrdlcnic 1.apotrlcbuwania na innowacyjny produkt, uslu~1f Juh rohot~.

hudO\\-lanc:Zakup samochodu osobowo-ciltzarowego 5+ I . I szt.

2) \VspoJny Siownik Zamowicn(CPV): 34136000-9,

3) Wartosc cZlfsci zamowicnia(jefcli lamawiajllcy podajc informacjc 0 wartosci

lam6wicnia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trn'ania lub term in wykonania:

okres w miesil'Jcach:

okrcs w dniach:

data rozpocz~cia:

data t.akonczcnia: 2019-12-16

5) Kr"),tcria occn,Yofert:

Kryterium Znaczcnic

cena 60,00

okrcs gwarancji 15.00

moe silnika 10.00

cmisja dv•.utlenku w~gla 5.00

lermin dostawj' samochodu 5.00

3.00

https:/lbzp. uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id~O I Iea3b6.9684.4e 73.... 2019.07.19
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podsufitka pokryta tkanina samochodow,! na calej dlugosci pojazdu oraz obicie scian

bocznych przestrzeni ladunkowcj i drzwi tylnych

",,)'kladzinapodlogi z tworzywa na calej przestrzeni 2,00

6) INFOIl.MAC.IE UOOATKOWE:

hltps://bzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id~01Ica3b6-9684-4e73-... 2019-07-19


