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Myślibórz: Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 

Numer ogłoszenia: 155790 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 22, 74-300 

Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu do przewozu 

niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle 

Somatycznie Chorych w Myśliborzu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest: Dostawa (zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) 

samochodu typu kombi/mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku 1A do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Serwis i naprawy gwarancyjne odbywać 

się będą w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów wykonawcy. 4. Zamawiający 

wymaga, aby cena samochodu objętego przedmiotem zamówienia zawierała koszty 

całkowitego wyposażenia samochodu oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

przekazaniem samochodu zamawiającemu, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw 

w ramach gwarancji. 5. Realizacja zamówienia - odbiór samochodu będącego przedmiotem 

zamówienia nastąpi w siedzibie zamawiającego. 6. Przyjmuje się datę dostawy jako datę 

bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru. 7. W dniu 

przekazania samochodu zamawiającemu wykonawca zobowiązany będzie: 1) przekazać 

wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu, lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z 

homologacji (albo tożsamy dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego 

http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml


Unii Europejskiej); 2) przekazać dokumentację eksploatacyjną w języku polskim obejmującą 

w szczególności: a) wykaz autoryzowanych stacji obsługi, b) książkę gwarancyjną, c) 

instrukcję obsługi, d) opis warunków gwarancji. 3) wydać dokumenty niezbędne do rejestracji 

samochodu oraz dwa komplety kluczyków. 8. Samochód powinien spełniać warunki 

określone poniższych przepisach: a) ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym - art. 66 (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.); b) rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2013 poz. 951ze zm.) w sprawie warunków 

technicznych pojazdów i zakresu niezbędnego wyposażenia - w Dziale III szczegółowo 

opisane warunki techniczne jakie muszą zostać spełnione; Potwierdzenie spełniania 

wymogów potwierdza wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu; c) rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie 

homologacji typów pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia 

lub części (Dz. U. poz. 407 ze zm.).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8. 

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: Okres w 

dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

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.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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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 - 90 

 2 - Zużycie energii - 5 

 3 - Emisja dwutlenku węgla - 3 

 4 - Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - 2 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 

określonych poniżej warunków: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2) 

zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 3) zmiana personelu 

Wykonawcy lub Zamawiającego; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 



http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml lub w wersji papierowej w 

Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.05.2014 godzina 13:15, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Biuro 

Obsługi Klienta (I piętro) ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. 

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 

 
 


