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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wzdw.pl

Szamotuły: Usługi związane z przeglądami i naprawami środków
transportowych RDW Szamotuły w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 5047 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w
Szamotułach , ul. Powstańców Wielkopolskich 75, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 61 2921376, faks
61 2921717.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z przeglądami i naprawami
środków transportowych RDW Szamotuły w 2016 roku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi związane z przeglądami i
naprawami środków transportowych RDW Szamotuły w 2016 roku: Część I: OD Szamotuły - w zakresie napraw
mechanicznych, blacharskich, diagnostyki nadwozia, silnika i podwozia. Część II: OD Szamotuły - w zakresie
napraw elektrycznych i napraw ogumienia. Część III: OD Międzychód, ul. Wigury 12 - w zakresie napraw
mechanicznych, elektrycznych, blacharskich, napraw ogumienia, przeglądów nadwozia, silnika i podwozia..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.00-4, 50.11.22.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
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
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów,
na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy należąc do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą że istniejące
pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.
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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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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.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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada stację obsługi w granicach administracyjnych miast:
Szamotuły, Międzychód ( wraz z podaniem lokalizacji stacji).

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 - Gwarancja - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wzdw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejon Dróg Wojewódzkich w
Szamotułach, ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016
godzina 10:00, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500
Szamotuły.
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

2016-01-15 09:33

4z5

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I: OD Szamotuły - w zakresie napraw mechanicznych, blacharskich, diagnostyki
nadwozia, silnika i podwozia..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: OD Szamotuły - w zakresie
napraw mechanicznych, blacharskich, diagnostyki nadwozia, silnika i podwozia: - samochód osobowy marki
Skoda Octavia - samochód osobowy marki Fiat Seicento - samochód osobowo-dostawczy marki
FordTranzit - samochód osobowo-dostawczy marki Fiat Ducato - ciągnik rolniczy marki Ursus - przyczepy
samochodowe i ciągnikowe -sprzęt specjalistyczny - pług wirnikowy Ził 157 - Unimog U300 Mercedez Benz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.00-4, 50.11.22.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II: OD Szamotuły - w zakresie napraw elektrycznych i napraw ogumienia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: OD Szamotuły - w zakresie
napraw elektrycznych i napraw ogumienia - samochód osobowy marki Skoda Octavia - samochód osobowy
marki Fiat Seicento - samochód osobowo-dostawczy marki Ford Tranzit - samochód osobowo-dostawczy
marki Fiat Ducato - ciągnik rolniczy marki Ursus - przyczepy samochodowe i ciągnikowe - Unimog U300
Mercedez Benz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.00-4, 50.11.22.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III OD Międzychód - w zakresie napraw mechanicznych, elektrycznych,
blacharskich, napraw ogumienia, przeglądów nadwozia, silnika i podwozia..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III OD Międzychód - w zakresie
napraw mechanicznych, elektrycznych, blacharskich, napraw ogumienia, przeglądów nadwozia, silnika i
podwozia: - samochód osobowy marki Fiat Seicento - samochód osobowo-dostawczy marki Fiat Ducato samochód marki Star 28 - ciągnik rolniczy marki Ursus - przyczepa samochodowa - przyczepa ciągnikowa
D-45 wraz z osprzętem: (ładowarka Cyklop T-214, kosiarka rotacyjno-ciągnikowa, myjka do znakówopryskiwacz środków chemicznych, skrapiarka do bitumu B - 350).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.00-4, 50.11.22.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
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