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Adres strony internetowej, na któĘ zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):

ffi ,..... *,- ...*., "..;- --.,,-,.*""""=..__,.... _,,_._,.,_..._,_*.
ogłoszenie nr 325438 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

MIKOŁóW: zakup i dostawatabrycznie nowego g-osobowego

(3+2+2+2)samochodu osobowego do przewozu osób na wózku
inwalidzkim dla potrzeb ośnoorł DLA osóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

"MILoSIERDZIE Boże:.

oGŁoszENIE o ZAMóWIENIU _ Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenla: obowiązkowe

ogłoszenie doĘczy: zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalnośĘ lub działalność ich wyodrębnionych olganizacyjnie jednosteĘ które

będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integraqię osób będących

członkami grup społecznie malginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa W art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż30o/o, osób zatrudnionych pzez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w o/o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiająry

nie
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Postępowanie przeprowadza podmiot, Kóremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informaqie na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierryti prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest pneprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli taĘ należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, kĘowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz zdanymi do

kontaktów:

Postępowanie jest pzeprowadzane wspólnie z zamawiającymiz innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przepnowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRESI ośRoDEK DLA osoB NIEPEŁNoSPMWNYcH MIŁosIERDzIE BozE, krajowy

numer idenMkacyjny 243137570, ul. GLIWICM 366, 43-190 MIKoŁoW, woj. śląskie, państwo

Polska, tel, 032 238602L, e-mail , faks 032 2386021.

Adres strony internetowej (U RL) : www. borowa-wies. pl

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIA'ĄCEGo: Inny: Kościelna osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (ieżeli dotyay}'

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, W tYm w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiająrymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (kóry z zamawiających jest odpowiedzialny za

pzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezl<ażdego z

http:llbzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id:2 54fbfal-c632-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10-1g
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zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

. 
I.4) KOMUNIKACTA:

Nieograniczony' pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikada istotnych

warunków zamówienia

tak

www.borowa-wies.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można

uzyskać pod adresem

nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest pzesłanie ofeft lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawaĘm w SIWZ

Adres:

ośRoDEK DLA osoB NIEPEŁNosPMWNYcH 43-190 MIKoŁoW_BoRoW WIEś UL.GLIWIcKA 366

http:llbzp.uzp.gov.pllOuVBrowser.aspx?id:254fbfa5-c632-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10-18
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Komunikaqia elektroniczna wymaga korzystania z narządzi i urządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do Ęch narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PMFDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego

9_osobowego (3+2+2+2)samochodu osobowego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb

oŚnoorR DLA osoB NIEPEŁNosPMWNYcH "MILosIERDZIE BoZE:'

N umer referencyj nV L I I0 I 2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono diatog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofeń eęściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i itość dostaw, usług tub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i vvymagań )a w przypadku pattnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produĘ usługę lub roboĘ

budowlane: Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (3+2+Ż+2) samochodu osobowego

do pzewozu osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik

nr3 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1

http,'llbzp.vzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id:254fbfa5-c632-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10-18
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II.6) Całkowita waftość zamówienia (jezelizamawiający podaje informaQe o waftości

zamówienia},

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w ptzypadku umów ramouvych lub dynamienego systemu zakupów _ szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w caĘm okresie obowiązywania umowy ramowej tub dynamicznego systemu

zakupów)

lI.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w ań. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamieny system zakupów:

data zakończenia: 15 / t2l20l6

II.9) Informaqie dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

[I.1) WARUNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU

ilI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej' o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w Ęm zakresie.

Informacje dodatkowe

IIL1.2) Sytuada finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdoIność techniczna lub zawodowa

określenie warunków:

Zamawiający Wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonująrych czynności przy realizacji zamówienia

http.,llbzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id:254fbfa5-c632-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10-18
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

rII.2) PODSTAVVY VVYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w ań. 24 ust. 1 ustawy Pzp

lll2.2) Zamawiająry przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ ośWIADczEŃ SKŁADANYCH PFzEzWYKoNAWcĘ W CELU WSTĘPNEGo

PoTWIERDZENIĄ żE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAz SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W PosTĘPoWANIu oRAz SPEŁNIA KRYTERIA sELEKclI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

tak

oświadczenie o spełnianiu kfieriów selekdi

nie

III.4) vuYKAz ośwIADczEŃ LUB DoKUMENTów, srtłołNYcH PRzEz vnrKoNAWcĘ W

PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA'ACEGo W CELU PoTWIERDZENIA

oKollczNoścl, o KTóRYCH MoWA W ART. 25 usT. 1 Plfi 3 USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ ośWIADczEŃ LUB DoKuMENTóW SKŁADANYCH PRzEz vVYKoNAWcĘ W

PosTĘPoWANIu NA WEZWANIE ZAMAWIA''ACEGo W CELU PoTWIERDZENIA

oKoLIczNoścI, o rrónvcn MoWA W ART. 25 UsT. l PKT 1 USTAWY PzP

ilI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKóW uDzIAŁu W PoSTĘPoWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCII:

III.6) WYKAZ ośWIADczEŃ LUB DoKUMENTów sxtłołNYcH PRzEz vVYKoNAWcĘ W

PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA'ACEGo W CELU PoTWIERDZENIA

oKoLIczNoścI, o !ffóRYcH MoWA W ART. 25 UsT. 1 PKT 2 USTAWY PzP

III.7) INNE DoKUMENil NIE WYMIENIoNE W pK IIL3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPrS

il. 1. 1) Tryb udzielenia za mówienia : przeta rg nieog raniczony

IV.l.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

http:llbzp.uzp.gov.pllOut/Browser.aspx?id=254fbfa5-c632-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10-18
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nre

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofeń w postaci katalogów etektronicznych lub dołączenia do

ofeft katalogów elektronicznych :

. nie

Dopuszcza się złożenie ofeft w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofeń

katalogów elektronicznych :

nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia ofefty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

ZłoŻenie ofeĘ wariantowej dopuszcza się Ęlko z jednoczesnym złożeniem ofeĘ zasadniczej:

nie

IV.1.6) Pzewidywana liczba wykonawów, którzy zostaną zaproszenido udziału w

postępowaniu

(przetarg ogranieony, negocjaQe z ogłoszeniem, diatog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Pzewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kfieria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej tub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawańa:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

hĘ',lhzplnp.gov.pllout/Browser'aspx?id:254fbfa5-c63Ż-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10-18
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nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje usta nowienie dynamicznego systemu zakupów :

nie

Informade dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofeft w

formie kata logów eleKronicznych :

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elelĆronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofeft w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV. f .8) Aukcja eleRroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniuony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elemenĘ których wartości będą przedmiotem aukcji etektronlcznej:

Przewiduje się ograniczenia co do pzedstawionych waftości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

I nformacje dotyczące przebieg u a u kcj i elektron icznej :

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanego spzętu elektronicznego, rozwiązań ispecyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące Ęestracji i idenĘfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji eleKronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas tnłania etapu

http.llbzp.uzp.gov.pllOut/Browser.aspx?id:254fbfa5-c632-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10-18
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofeft:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaeenie

cena 80

termin 10

gwarancja 10

Iv.2.3) Zastosowanie procedury, o któĘ mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

lV.3) NegocjaQe z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne

lV'3.1) Informacje na temat negocjacjiz ogłoszeniem

Minimalne wymagania, Kóre muszą spełniać wszystkie ofeĘ:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofeft wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Pzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeft: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, Kórzy podczas dialogu konkurenryjnego

htĘ.llbzp.l:zp.gov.pllout/Browser.aspx?id:254fbfa5-c632-4688-8e08-6dc7bfadbeaf... 2016-10_18
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pzedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający pzewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania :

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapóW dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat paftnerctwa innowacyjnego

ElemenĘ opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, Kórym muszą odpowiadać

wszystkie ofeĘ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegająrych negocjacjom poprzez

zastosowanie kfieriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na któĘ będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na Kórej jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące Ęestracji i idenĘfikacji wykonawców w licytacji eleKronicznej, W tym

Wymaga n ia tech n icz ne urządzeń i nformaĘcznych :

Sposób posĘpowania w toku licytacji elektronicznej, W tYm określenie minimalnych wysokości

posĘpień:

Informade o liczbie etapów licytacji eleKronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas tnruania etapu
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Wykonawcy, Kórzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Termin otwarcia licytacji elektron icznej :

Termin i warunki zamknięcia licytadi elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, Kóre zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy/ albo wzór umowy:

Wymagania doĘczące zabezpieczenia na leżytego wykonania umovvy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferĘ,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACTE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacjio charakterze poufnym (iezelidotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

lv.6.2) Termin składania ofeft lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 261 1012016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieog raniczony, przeta rg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) :

nie

Wskazać powody:

Język |ub języki, w jakich mogą być sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofeftą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeft)
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Iv.6.4) 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 miaĘ być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia' jeżeli

śrcdki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaeyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia' nie

zostaĘ mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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