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Wleń: Zakup samochodu 9 - cio osobowego z najazdem aluminiowym z
powłoką antypoślizgową do przewozu osób niepełnosprawnych na
wózku inwalidzkim. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został
określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Numer ogłoszenia: 225823 - 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Nielestno 17, 59-610 Wleń, woj. dolnośląskie, tel. 0-75
7136402, 7136342, faks 0-75 7136342.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnielestno.powiatlwowecki.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 9 - cio osobowego z
najazdem aluminiowym z powłoką antypoślizgową do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku
inwalidzkim. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
dostawa nowego 9 - cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z
najazdem aluminiowym z powłoką antypoślizgową do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku
inwalidzkim o następujących minimalnych parametrach technicznych: -samochód osobowy , rok produkcji
2009, - homologacja auta bazowego - osobowy 9 miejscowy, - homologacja auta do przewozu osób
niepełnosprawnych, - rodzaj paliwa - olej napędowy, - moc silnika - nie mniej niż 130 KM, - minimalna
pojemność silnika 1990 m³ - skrzynia biegów manualna, - system ABS, - EDS - elektroniczna blokada
mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół ,tracącego przyczepność
podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych - ASR - system zapobiegający poślizgowi kół
napędowych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu
obrotowego - MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas hamowania silnikiem ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania - hamulce tarczowe
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wentylowane z przodu i z tyłu - bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach trzecie światło Stop - wspomaganie układu kierownicy, - lusterka zewnętrzne ze sterowaniem elektrycznym
lub manualnym - lusterko boczne , regulowane z zewnątrz ( po stronie kierowcy) asferyczne , po stronie
pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia) - drzwi boczne przesuwane - po prawej stronie, - drzwi
tylne - skrzydłowe (otwierane na boki), - okna w drugim rzędzie otwierane ( przesuwane po prawej i lewej
stronie ), - okno w drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem, - szyby pojazdu izotermiczne klimatyzacja manualna / automatyczna, - wymiennik ciepła + klimatyzacja z osobną regulacją w przedziale
pasażerskim, - siedzenie kierowcy regulowane, - podwójne siedzenie siedzenie obok kierowcy - siedzenie
dwuosobowe + jednoosobowe w I rzędzie siedzeń - siedzenie trzyosobowe składane w II rzędzie - hak
holowniczy ( tył) - szybko demontowane siedzenia z 2 i 3 rzędu, - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na
wszystkich siedzeniach , - kierownica regulowana z zabezpieczeniem przed złamaniem blokady - poduszka
powietrzna kierowcy i pasażera, - pełna tapicerka przedziału pasażerskiego - radio z instalacją i głośnikami,
- gniazdo elektryczne 12V, - centralny zamek, - zestaw narzędzi fabrycznych, -immobiliser - elektrycznie
sterowane szyby przednie - dodatkowy komplet kół zimowych - preferowany kolor: ciemnoniebieski
matalizowany Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim: - szyny wzdłuż
mocujące 1 wózek w podłodze, - komplet pasów do mocowania 1 wózka, - pasy zabezpieczające osobę
niepełnosprawna na wózku, - najazd aluminiowy z powłoką antypoślizgową umożliwiający wprowadzenie
wózka inwalidzkiego do wewnątrz auta - oznakowanie pojazdu z przodu i z tylu ( pojazd dla osób
niepełnosprawnych).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy spełniają niżej wymienione
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.), tzn: Posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają
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niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferowany samochód
musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ. Zamawiający na podstawie złożonych przez
Sprzedawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły (spełnia nie spełnia). Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania. Ofertę Sprzedawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty te muszą być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Uwaga: W
przypadku składnia oferty przez Sprzedawców występujących wspólnie ww. dokument musi złożyć
każdy z podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust.1 ustawy (załącznik nr 2 ). Uwaga: W przypadku składnia oferty przez Sprzedawców występujących
wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. Opis oferowanego
samochodu (załącznik nr 3). W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 9.2
Zamawiający stawia następujące wymogi formalne: Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Sprzedawcę.
Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać wypełnione przez
Sprzedawcę bez wyjątku ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych - bez dokonywania
żadnych zmian i uzupełnień. Miejsca wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać
prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy
Sprzedawcy, wpisuje on w danym miejscu (nie dotyczy). Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 1. W
punkcie 9.2.1. składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o
których mowa w pkt 9.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie,
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aby: Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
W przypadku wymaganego doświadczenia, podmiot występujący wspólnie zobowiązany jest
udokumentować doświadczenie w wykonywaniu dostaw. Sprzedawcy muszą wykazać, że przynajmniej
jeden z nich posiada doświadczenie określone w punkcie 8.1.2.1. Podmioty występujące wspólnie w
sumie spełniały wymagane warunki w zakresie doświadczenia, potencjału ekonomicznego, finansowego
i technicznego oraz dysponowały osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Upoważnili jednego
spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (lidera), przy czym upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
pozostałych przedsiębiorców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). W przypadku wyboru oferty
Sprzedawców występujących wspólnie Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał Umowy
regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych
podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nielestno 17, 59 -610
Wleń , sekretariat.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2009
godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59 -610 Wleń.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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