Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl
Ożarów: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ.
Numer ogłoszenia: 36286 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu VAN/MINIBUS osobowego dla potrzeb Gminy Ożarów wraz z pakietem ubezpieczeń zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Wymagane parametry i wyposażenie, warunki gwarancji. Samochód fabrycznie nowy - 2012/2013 rok produkcji Typ: VAN/MINIBUS osobowy (kategoria homologacji M1) Ilość miejsc siedzących: 7 pasażerów + kierowca (razem 8). Długość pojazdu: minimum 4750 mm. Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): minimum 1900 mm. Wysokość: minimum 1875 mm. Rozstaw osi: minimum 2850 mm Przestrzeń ładunkowa minimum 800 mm od najbardziej wysuniętego elementu ostatniego rzędu siedzeń. Lakier nadwozia metalizowany. Kolor srebrny metalik Rodzaj silnika: Wysokoprężny (diesel), Pojemność silnika od 1900 cm³ do 2200 cm³ Moc silnika minimum 110 KM, Rodzaj paliwa: olej napędowy, Wyposażenie: Skrzynia biegów manualna: minimum 6-cio biegowa, Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Hamulce tarczowe ze wspomaganiem, przednie wentylowane, tylne tarcze pełne. System wspomagania siły hamowania. System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania. Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu. System kontroli trakcji (ESP) System stabilizacji toru jazdy. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera na przednim fotelu. Regulacja położenia kierownicy. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym. Fotele ergonomiczne z zagłówkami Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa. Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednia szybę. Elektrycznie regulowane szyby boczne z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem Szyby boczne i tylna przyciemniane. Przesuwne prawe drzwi boczne. Stopień wejściowy boczny oświetlony. Tylne drzwi lub klapa. Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe. Koła zimowe komplet 1 sztuka. Immobiliser. Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem. Światła przeciwmgielne z przodu Sygnał dźwiękowy informujący o nie włączonych światłach. Trzecie światło stop + światła przeciwmgielne z tyły. Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie sterowane, składane. Lusterko wsteczne wewnętrzne. Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z lusterkiem. Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy. Klimatyzacja dwustrefowa (przód, tył) z ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu, automatyczna. Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami, ze sterowaniem w kierownicy. Czujniki parkowania, Komputer pokładowy, Wykładzina podłogowa, Oświetlenie w podsufitce, Siatka oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, demontowana, drążek na wieszaki Samochód wyposażony w apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 9 sztuk, gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek, Tapicerka welurowa, Czujnik światła i deszczu Warunki gwarancji: Podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: minimum 2 lata Powłoka lakiernicza: minimum 2 lata Perforacja blach podwozia i nadwozia: minimum 12 lat Instrukcja obsługi w języku polskim Ubezpieczenie pojazdu: minimum na 1 rok, OC, AC, NW, Assistance ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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

Oświadczenie a art. 22 ust.1 , ocena na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie a art. 22 ust.1 , ocena na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie a art. 22 ust.1 , ocena na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie a art. 22 ust.1 , ocena na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie a art. 22 ust.1 , ocena na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia.

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 spełnieniu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o podwykonawcach, opis oferowanego przedmiotu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w art. 144 ustawy PZP, w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: zmian dotyczących osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), zmian teleadresowych stron umowy terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń określanych jako siła wyższa, których nie można było przewiedzieć w chwili podpisania umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pokój nr 31..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, pokój nr 11 (sekretariat).

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: nie dotyczy.

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


