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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64873-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Pojazdy z podnośnikami
2017/S 036-064873

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Białystok
15-471
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Zbyryt
Tel.:  +48 856642255
E-mail: azbyryt@ptop.org.pl 
Faks:  +48 856642255
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ptop.org.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ptop.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa pojazdu specjalnego z napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym.
Numer referencyjny: 14/BOCIAN2/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42415100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:azbyryt@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl
www.ptop.org.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalnego z
zamontowanym podnośnikiem koszowym, tj. samochodu do zabudowy wraz z podnośnikiem koszowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalnego z
zamontowanym podnośnikiem koszowym, tj. samochodu do zabudowy wraz z podnośnikiem koszowym.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. pojazd specjalny z
zamontowanym podnośnikiem koszowym na okres co najmniej 24 miesięcy bez limitu kilometrów (na pracę
pojazdu i na zamontowany na nim podnośnik). Jeżeli wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny
wymagany okres gwarancji, winien zaoferowany okres gwarancji wpisać do Formularza oferty wg Załącznika
nr 1. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny, skutkować będzie przyznaniem punktów w
kryterium oceny ofert Okres gwarancji, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 przetargu. Wykonawca
zobowiązany jest w cenie przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi technicznej
i eksploatacji dostarczonego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na terenie
Białegostoku dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE15 NAT/PL/000728.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy 00/100 zł). Zasady wnoszenia, zwracania i utraty wadium opisane są w dokumentach przetargowych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w
przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, której nie można
było przewidzieć lub której nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
3. Zmiany nieistotne umowy, w szczególności zmiana osób upoważnionych do realizacji umowy oraz zmiana
adresu (w tym e-mailowego) Stron umowy na potrzeby bieżącej korespondencji i współpracy, nie wymaga
zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony.
4. Dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 15:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 15:15
Miejsce:
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, Białystok.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP,
stanowiący załącznik nr 3 do Przetargu. Zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/WE oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015
poz. 2164 ze zm.) w zakresie wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium a także skutków niewniesienia lub
nieprawidłowego wniesienia wadium.
2. Wykonawca przygotuje Opis parametrów oferowanego pojazdu specjalnego i zamontowanego podnośnika
koszowego, wg wzoru zawartego w załączniku nr 4.
3. Do oferty Wykonawca dołączy karty informacyjne, prospekty lub inne dokumenty, zawierające informacje o
wszystkich parametrach wymaganych przez Zamawiającego dla samochodu i podnośnika, określonych w pkt 2
ppkt 2.8. i 2.9 przetargu otwartego.
4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE. Okoliczność
braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu zawartym w Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zamówienia część III Podstawy wykluczenia (A, B i C) – wzór załącznik nr 5.
5. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
dokumentuje oświadczeniem zawartym w JEDZ część III lit C (załącznik nr 5).
6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o
zamówienie publiczne którego dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku składania oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełniony jednolity dokument europejski zamówienia
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego
Białystok
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2017


