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Włocław ek: Kompleksow a usługa w  zakresie przeglądów , napraw

bieżących, aw ar ii oraz napraw  okresow ych i pow ypadkow ych, diagnost yk i,

w ymiany i w ulkanizacj i opon, pomocy drogow ej  holow ania oraz innych

napraw , w ynikających ze specj alist ycznej  budow y samochodów  sanit arnych

karetek ambulansów  dla pot rzeb Woj ew ódzkiego Szpit ala Specj alist ycznego

im. błogosław ionego księdza Jerzego Popiełuszki w e Włocław ku.

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dot yczy: zamówienia publicznego

Zamów ienie dot yczy proj ektu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej skiej

nie

Nazw a proj ektu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zakłady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, których

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj nie j ednostek, które będą realizow ały

zamów ienie, obejmuje społeczną i  zaw odową int egrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza cent ralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , kt óremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.szpital.wloclawek.pl
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nie

I nformacje na t emat  podmiotu któremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

postępow ania:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie przez zamaw iających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie z zamaw iającymi z innych państw  członkow skich

Unii Europej skiej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spólnie z zamaw iającymi z innych państw

członkow skich Unii Europej skiej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I nformacje dodatkow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, krajowy numer identyfikacyjny

34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49, 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54

412 94 13, e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.wloclawek.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I .4)  KOMUNI KACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów  z postępow ania można uzyskać pod

adresem (URL)

nie

Adres st rony internetow ej , na której  zamieszczona będzie specyf ikacj a ist otnych w arunków
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zamów ienia

tak

www.szpital.wloclawek.pl

Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony - w ięcej  informacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Ofert y lub w nioski o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu należy przesyłać:

Elekt ronicznie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłanie ofert  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłanie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

Adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul.

Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 304. Budynek

Administracji.

Komunikacj a elekt roniczna w ymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów  plików , które

nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I :  PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego: Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów,
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napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon,

pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów

sanitarnych karetek ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego

księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Numer referencyj ny: DZP/8/2017

Przed w szczęciem postępow ania o udzielenie zamów ienia przeprow adzono dialog t echniczny

nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia:

I I .3)  I nformacja o możl iw ości składania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku partnerstw a innow acyjnego -

określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub roboty budow lane: Przedmiotem

zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw

okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz

innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych karetek ambulansów dla

potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we

Włocławku, a w szczególności: 1. wykonywanie okresowych przeglądów technicznych z odnotowaniem

wykonanego przeglądu w książce serwisowej pojazdu. 2. wykonywanie napraw wynikających z przeglądów, 3.

wykonywanie napraw bieżących wynikających z awarii, wypadków, kolizji drogowych itp., w tym napraw

blacharskich i lakierniczych, wykonywanie napraw w zakresie i do wysokości przyznanego odszkodowania za

szkodę na rzecz WSS z Towarzystwa Ubezpieczeniowego - PZU. UNIQA lub innych Towarzystw

Ubezpieczeniowych. 4. świadczenie o każdej porze i czasie usługi holowania, bądź przewozu karetki na lawecie,

5. wykonywanie bieżących konserwacji, 6. diagnostykę, w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia

ogumienia i wymianie sezonowej opon zimowych na letnie i odwrotnie, przechowywanie na specjalnych

stojakach – regałach, konserwację opon oraz utylizację zużytych opon, 7. demontaż zużytych części, akcesoriów

i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja, 8. montaż nowych części, akcesoriów użytych do

naprawy, 9. zakup i dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych - opon, materiałów, olejów

i płynów eksploatacyjnych, 10. serwis klimatyzacji oraz systemów ogrzewania ambulansu - Webasto, 11. serwis

instalacji, urządzeń elektronicznych i elektrycznych, 12. mycie i kosmetykę pojazdów (naprawa i pranie
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tapicerki) oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego wyglądu ambulansów, 13. usługi wynikające

ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych takich jak np.: naklejanie oznakowania ambulansu w

postaci pasów, emblematów specjalistycznych, logo Zamawiającego, napisów wykonanych z kolorowej folii

samoprzylepnej. Wykaz pojazdów objętych usługą: Lp. Marka pojazdu Numer rejestracyjny Rok produkcji

Przebieg w kilometrach - stan na dzień 31.12.2016 r. 1 Mercedes Sprinter 319 CDI CW 68909 2011 226856 2

Mercedes Sprinter 319 CDI CW 73255 2012 249938 3 Mercedes Vito 115 CDI CW 63180 2010 434794 4

Mercedes Sprinter 313 CDI CW 48352 2008 397582 5 Mercedes Sprinter 313 CDI CW 32403 2005 373331 6

Mercedes Sprinter 313 CDI CW 36002 2006 509417 7 Mercedes Vito 115 CDI CW 58266 2009 296468 8

Mercedes Sprinter 319 CDI CW 68910 2011 229266 9 Mercedes Sprinter 319 CDI CW 73256 2012 270706 10

Mercedes Sprinter 315 CDI CW 36004 2006 510307 11 Mercedes Sprinter 315 CDI CW 43148 2007 336025 12

Mercedes Vito 115 CDI CW 38787 2006 435906 13 Mercedes Sprinter 313 CDI CW 36001 2006 550539 14

Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 106KN 2015 49660 15 Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 107KN 2015 53837 16

Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 108KN 2015 73180 17 Volkswagen Crafter 2EKE2 GD 059KN 2015 50171 *

Zakres ewentualnych napraw, awarii, konserwacji, przeglądów itp. karetek–ambulansów marki Volkswagen

Crafter 2 EKE2 GD 106 KN , GD 107 KN, GD 108 KN , GD 059 KN będzie dotyczył tylko i wyłącznie nie objętych

gwarancją i rękojmią w ramach obowiązującej umowy leasingu. Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu

zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować każdorazowe przyjęcie zleconego – zgłoszonego

do naprawy samochodu i wykonywanie naprawy co najmniej od godz. 7:30 do 17:00 w dni robocze: od

poniedziałku do piątku oraz od godz. 7:30 do 14:00 w soboty. Serwis naprawy karetek – ambulansów musi być

zlokalizowany w odległości do 15 km od siedziby dawnej Stacji Pogotowia Ratunkowego 87-800 Włocławek,

ulica Lunewil 15. 2. Przewidywana roczna liczba roboczogodzin – 400 Rbh na naprawy nie objęte naprawami

ryczałtowymi. 3. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezzwłocznego przyjęcia pojazdu i wykonania drobnych,

awaryjnych napraw niezbędnych do eksploatacji pojazdu - w godzinach pracy zakładu Wykonawcy. 4.

Wykonawca zobowiązuje się, po otrzymaniu ZGŁOSZENIA / ZLECENIA NAPRAWY SAMOCHODU według wzoru

stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia od Zamawiającego i po potwierdzeniu

przez Zamawiającego zakresu kosztu i terminu wykonania usługi, do bezzwłocznego przyjęcia pojazdu i

przystąpienia do realizacji usługi, jak również do dołożenia wszelkich starań do zminimalizowania czasu

naprawy. 5. Rozliczenie napraw wynikłych ze zdarzeń losowych objętych odrębną umową ubezpieczenia

Zamawiającego, nastąpi na podstawie kosztorysu powypadkowego ubezpieczyciela. 6. W trakcie przeglądów

okresowych i obsługi technicznej, oprócz czynności zawartych w instrukcji obsługi dla danej marki i typu karetki

szpitalnej, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić komputerowe badanie pojazdu na ścieżce

diagnostycznej z jednoczesnym załączeniem wydruków. 7. W zakresie zleconej usługi naprawy pojazdu

Wykonawca musi zapewnić również wykonanie napraw lub wymiany niezbędnych części oraz elementów nie

będących bezpośrednio związanymi z przedmiotem zlecenia, a wynikającymi z ich uszkodzeń, specyfiki i
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technologii zleconej naprawy oraz ze specjalistycznej budowy ambulansów Zamawiającego, jak również

wykonanie niezbędnych regulacji oraz diagnostyki w trakcie i po wykonanej naprawie. Zapewnienie usługi

pomocy drogowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę ( holowanie lub przewóz na lawecie) . 8.

Każdorazowo zlecona naprawa ma polegać na przywróceniu przedmiotu zamówienia do pełnej sprawności

technicznej, poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów, 9. Każdorazowo zlecona naprawa

samochodu ma polegać również na zastosowaniu przez Wykonawcę odpowiednich i najlepszych jakościowo

materiałów oraz części zamiennych, zapewniających właściwą jakość, wytrzymałość i estetykę realizacji prac

naprawczych i ewentualnych wykończeniowych. 10. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne oraz opony do

wykonania naprawy lub wymiany ma zapewnić Wykonawca w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem

Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku stosowania materiałów i części nieoryginalnych lub zamienników. W

przypadku części zamiennych lub elementów wyposażenia specjalistycznego ambulansu Zamawiający może

uczestniczyć w zaopatrzeniu w takie części. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi z części

(materiałów) przez niego powierzonych. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania naprawionego

samochodu czystego i uporządkowanego oraz odpowiednio zakonserwowanego. 12. Od momentu przejęcia

przez przedstawiciela Wykonawcy, do odbioru po naprawie przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca

przejmuje odpowiedzialność za przekazaną karetkę oraz jego wyposażenie. Wykonawca będzie informował

zamawiającego o postępie i zakresie – rozmiarze prac naprawczych w formie pisemnej ,faksem lub mailem.

Zamawiający i Wykonawca sporządzać będą protokołu z postępu i przebiegu prac naprawczych, zakresu prac itp

.Na powyższą okoliczność sporządzana może być dokumentacja fotograficzna. 13. Liczba karetek podlegających

obsłudze w ramach niniejszego zamówienia może ulec zmianie tj. zmniejszeniu w okresie trwania umowy. W

takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia.

Pojazdy wymienione w pkt. 3.1 mogą ulegać wymianie na inne, z tym zastrzeżeniem, iż nie ulegnie zwiększeniu

maksymalna ilość pojazdów podana w tym pkt. 14. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na

wszystkie usługi, natomiast gwarancja na wszystkie użyte do wykonania usługi części zamienne będzie zgodna

z gwarancją udzieloną przez producenta części. 15. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji

Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi. 16. W przypadku awarii karetki po

wykonanej wcześniej usłudze przez Wykonawcę, Wykonawca na swój koszt odbierze karetkę z miejsca

wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie drogowym i wykona

naprawę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od momentu uznania reklamacji. Wykonawca w ciągu

1 dnia od odbioru karetki ( zgodnie ze zdaniem poprzedzającym ) zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu

oświadczenie ( w formie pisemnej, faksem lub mailem ) czy uznaje reklamację i wykonuje naprawę na swój

koszt czy nie uznaje reklamacji. W przypadku nie zasadnego nie uznania reklamacji przez Wykonawcę

Zamawiający może zlecić naprawę pojazdu innemu podmiotowi i kosztem usługi obciążyć Wykonawcę. 17.

Zamawiający ma prawo wyłączenia niektórych samochodów z napraw zlecanych Wykonawcy. 18. Wyłączenie
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niektórych napraw nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego, które

może stanowić podstawę do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 19. Pomieszczenia naprawcze

Wykonawcy muszą być wyposażone co najmniej w 2 stanowiska naprawcze i 1 stanowisko diagnostyczne

zapewniające swobodny wjazd samochodu. 20. Pomieszczenia naprawcze powinny być zamykane, posiadać

możliwość podgrzewania w niskich temperaturach oraz sprawną wentylację. Pomieszczenia naprawcze

Wykonawcy muszą zapewniać swobodny wjazd samochodu o wymiarach skrajnych: długość 600 cm, szerokość

z lusterkami 235 cm, wysokość sygnalizatorami – 285 cm. Pomieszczenie powinno posiadać kanał przeglądowy i

podnośnik o udźwigu powyżej 3,5 tony umożliwiający wykonanie prac na podwoziu pojazdu. 21.

Roboczogodzina (rbh) powinna obejmować wszystkie koszty wykonawcy, w tym m.in. koszty materiałów

pomocniczych, sprzątanie, mycie, konserwację samochodu po naprawie, koszty związane z zakupem,

transportowaniem i magazynowaniem części zamiennych oraz materiałów zużytych do naprawy ,zysk

Wykonawcy i inne składniki. 22. Rozliczenie ryczałtowe przez Wykonawcę kosztów napraw bieżących wynikłych

z użytkowania karetek – ambulansów, napraw i usterek zgłaszanych przez kierowców karetek – ambulansów,

awarii, wszelkich uszkodzeń oraz okresowych przeglądów technicznych i diagnostyki, wymiany i wulkanizacji

opon itp. będzie rozliczane przez Zamawiającego następujaco: a) Wykonawca w ciągu 2-ch dni od zgłoszenia

samochodu do naprawy zobowiązuje się poinformować zamawiającego ( pisemnie, faksem lub mailem ) o

zakresie, koszcie usługi i terminie wykonania usługi, przedstawiając wartość ryczałtowa naprawy zgodnie a

wyceną złożona zamawiającemu w formie formularza ofertowo –cenowego. b) Zamawiający w ciągu dwóch dni

roboczych od otrzymania informacji od Wykonawcy, potwierdzi zakres, koszt ryczałtowy i termin wykonania

usługi naprawy lub zwróci się o zmianę całości lub części wyceny lub terminu wykonania usługi albo wycofa

zgłoszenie jej wykonania. W przypadku wycofania zgłoszenia wykonania usługi, Zamawiający zobowiązuje się

do niezwłocznego odebrania samochodu ze stacji obsługi, a Wykonawca do jego wydania w stanie

niezmienionym. c) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego- kierownika Działu Transportu SPR wyceny

ryczałtowej Wykonawca dokona naprawy w terminie uzgodnionym –zaproponowanym i przyjętym przez

zamawiającego. Akceptację wykonania ryczałtowego dokonywał będzie Kierownik Działu Transportu Stacji

Pogotowia Ratunkowego WSS we Włocławku. d) Jeżeli w trakcie naprawy pojawi się konieczność zmiany

zakresu naprawy w stosunku do zakresu zleconego i uzgodnionego lub gdy w trakcie naprawy Wykonawca

zdiagnozuje usterki, których usunięcie nie zostało zlecone przez Zamawiającego, a które mają wpływ na

bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu lub wpływ na jakość użytkowania karetki-ambulansu to Wykonawca

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego i uzyskać od niego akceptację do

kontynuowania naprawy w zmienionym zakresie. e) Po zakończeniu naprawy, Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu kosztorys powykonawczy zawierający szczegółowy zakres naprawy oraz ryczałtowy koszt

naprawy. f) Zamawiający uprawiony jest żądać od Wykonawcy wyjaśnień i dodatkowych dokumentów, a

Wykonawca zobowiązany jest te żądania spełnić w terminie oznaczonym przez Zamawiającego. g) W przypadku
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nie dających się wspólnie uzgodnić zastrzeżeń co do zamontowanych części lub zużytych materiałów, strony

powołają niezależnego eksperta – biegłego Rzeczoznawcę Techniki Motoryzacyjnej, celem wydania opinii co do

zakwestionowanych przez Zamawiającego pozycji w kosztorysie powykonawczym, w przypadku sporu w

zakresie wyboru biegłego decyzję podejmuje Zamawiający. h) W przypadku gdy biegły w swej opinii skoryguje

kosztorys powykonawczy, koszty biegłego obciążają w całości Wykonawcę, w przeciwnym przypadku koszty

biegłego ponosi Zamawiający. W przypadku uznania racji obu stron koszty ekspertyzy strony poniosą solidarnie

i) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po przyjęciu karetki-ambulansu do naprawy, do dokonania

oględzin i sprawdzenia pojazdu pod kątem usterek, uszkodzeń, nie będących przedmiotem zlecenia naprawy a

mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w szczególności: - stanu zawieszenia, ogumienia, luzów

układu kierowniczego, - wycieku płynów technologicznych, - stanu akumulatora. j) W przypadku ujawnienia

usterek, o których mowa w lit. i, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o

zaistniałej sytuacji. Zamawiający po dokonaniu wizji lokalnej, sporządzeniu protokołu, dokumentacji

fotograficznej, podejmie decyzję, co do zmiany zakresu naprawy danego zlecenia. 23. Rozliczenie kosztów

napraw przez Wykonawcę w zakresie awarii, napraw nieprzewidzianych /których nie można przewidzieć –

zaplanować/ napraw, zgłoszonych przez kierowców karetek – ambulansów, napraw, uszkodzeń i usterek, które

wynikną z tytułu użytkowania karetki – ambulansu lub w trakcie przeglądu technicznego, bieżących okresowych

oraz innych napraw wynikających ze specjalistycznej budowy karetek-ambulansów sanitarnych koniecznych do

wykonania i mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania karetki-ambulansu nie objętych wyceną

ryczałtową przedstawioną-wyszczególnioną i określoną w formularzu ofertowo –cenowym przez Wykonawcę

będą rozliczane według stawki roboczogodziny i marży na zakupione i wmontowane części zamienne

następująco: a) Wykonawca w ciągu 2-ch dni od zgłoszenia samochodu do naprawy zobowiązuje się

poinformować zamawiającego ( pisemnie, faksem lub mailem ) o zakresie, koszcie usługi i terminie wykonania

usługi, przedstawiając wstępny kosztorys określający co najmniej: szacowaną ilości roboczogodzin na

wykonanie poszczególnych czynności naprawczych, wraz z kosztem usługi, przewidywane części zamienne i

materiały jakie będą zużyte podczas naprawy wraz z podaniem ich aktualnych cen, oraz planowanego terminu

wykonania usługi, b). maksymalny koszt naprawy gdy jest technicznie i ekonomicznie uzasadniony nie może

przekroczyć także kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji brutto, sporządzonej wg norm

producenta w systemie typu ,,Autodata, Workshop, Audatex” lub w innym równoważnym systemie,

umożliwiającym dokonanie wyceny naprawy samochodu, c). Wysokość marży - wielkość w %, którą

Wykonawca dolicza do cen zakupu części zamiennych. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez

producentów/ głównych importerów, d). Zamawiający – Kierownik Działu Transportu Stacji Pogotowia

Ratunkowego w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania informacji od Wykonawcy, o której mowa w pkt. a,

potwierdzi - akceptuje wycenę określającą zakres, koszt i termin wykonania usługi naprawy lub zwróci się o

zmianę całości lub części wyceny lub terminu wykonania usługi albo wycofa zgłoszenie jej wykonania. W
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przypadku wycofania zgłoszenia wykonania usługi, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania

samochodu ze stacji obsługi, a Wykonawca do jego wydania w stanie niezmienionym. e). W przypadku

akceptacji przez Zamawiającego wyceny ( pkt. d ) Wykonawca dokona naprawy w terminie uzgodnionym przy

czym jeśli w trakcie naprawy pojawi się konieczność zmiany zakresu naprawy w stosunku do zakresu

przewidzianego we wstępnym kosztorysie ( pkt. a ) lub gdy w trakcie naprawy Wykonawca zdiagnozuje usterki,

uszkodzenia , których usunięcie nie zostało zlecone przez Zamawiającego, a które mają wpływ na

bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu i jakość użytkowania karetki-ambulansu to Wykonawca zobowiązany jest

niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego i uzyskać od niego akceptację do kontynuowania

naprawy w zmienionym zakresie, f). po zakończeniu naprawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu

kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie źródłowych faktur zakupu części i materiałów, które

zostaną dołączone do wykazu, wykaz części i materiałów musi zawierać co najmniej: nazwę części lub

materiałów, ilość, cenę z podatkiem VAT oraz wysokością marży podanej w formularzu ofertowym, Ponadto

kosztorys powykonawczy winien zawierać co najmniej: - rozliczenie ilości roboczogodzin na wykonanie

poszczególnych czynności naprawczych, pomnożonych przez stawkę za jedną roboczogodzinę, - wykaz

zużytych-wmontowanych/zainstalowanych/ do naprawy części zamiennych i materiałów wraz z cenami i

naliczona marżą do części zamiennych. g). Zamawiający uprawiony jest żądać od Wykonawcy wyjaśnień i

dodatkowych dokumentów, a Wykonawca zobowiązany jest te żądania spełnić w terminie oznaczonym przez

Zamawiającego, h). w przypadku nie dających się wspólnie uzgodnić zastrzeżeń co do ilości wykonanych

roboczogodzin i zamontowanych części lub zużytych materiałów, strony powołają niezależnego eksperta –

biegłego Rzeczoznawcę Techniki Motoryzacyjnej, celem wydania opinii co do zakwestionowanych przez

Zamawiającego pozycji w kosztorysie powykonawczym, w przypadku sporu w zakresie wyboru biegłego decyzję

podejmuje Zamawiający, i). w przypadku gdy biegły w swej opinii skoryguje kosztorys powykonawczy, koszty

biegłego obciążają w całości Wykonawcę, w przeciwnym przypadku koszty biegłego ponosi Zamawiający. W

przypadku uznania racji obu stron koszty ekspertyzy strony poniosą solidarnie. j). Wykonawca zobowiązany jest

każdorazowo po przyjęciu karetki-ambulansu do naprawy, do dokonania oględzin i sprawdzenia pojazdu pod

kątem usterek, uszkodzeń, nie będących przedmiotem zlecenia naprawy a mających wpływ na bezpieczeństwo

w ruchu drogowym w szczególności: - stanu zawieszenia, ogumienia, luzów układu kierowniczego, - wycieku

płynów technologicznych, - stanu akumulatora. k). W przypadku ujawnienia usterek, o których mowa w punkcie

23) i lit.e), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

Kierownik Działu Transportu w imieniu Zamawiającego po dokonaniu wizji lokalnej, sporządzeniu protokołu,

dokumentacji fotograficznej, podejmie decyzję, co do zmiany zakresu naprawy danego zlecenia.- rozszerzenia

zakresu naprawy karetki-ambulansu. 24. Maksymalny koszt naprawy pojazdu, gdy jest technicznie i

ekonomicznie uzasadniony nie może przekroczyć także kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji

brutto, sporządzonej wg norm producenta w systemie typu ,,Autodata, Workshop, Audatex” lub w innym
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równoważnym systemie, umożliwiającym dokonanie wyceny naprawy samochodu, przedstawionej na żądanie

Zamawiającego. 25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zleconych przez Zamawiającego

prac nie przekraczając obowiązujących standardów zawartych w systemie typu ,,Autodata, Workshop, Audatex”

lub w innym równoważnym systemie. Wysokość marży - wielkość %, którą Wykonawca dolicza do cen zakupu

części zamiennych. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez producentów / głównych

importerów. 26. Wykonawca zobowiązany jest do niewykonywania napraw innych niż zlecone. Wykonanie

nieuzgodnionej naprawy nie będzie skutkowało, po stronie Zamawiającego, obowiązkiem zapłaty za wykonaną

usługę. 27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności objętych umową zgodnie z wymaganiami

określonymi przez producentów pojazdów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz obowiązującą

technologią, a także należytą starannością wymaganą przy pracach tego rodzaju. 28. Nie dopuszcza się zmian

konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów bez pisemnej zgody Zamawiającego. 29.

Zaopatrzenie w materiały i części zamienne oraz opony do wykonania naprawy lub wymiany ma zapewnić

Wykonawca w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku

stosowania materiałów i części nieoryginalnych lub zamienników. Zamawiający może uczestniczyć w

zaopatrzeniu w materiały i części zamienne, opony oraz elementy wyposażenia specjalistycznego ambulansu.

30. Wymontowane (zużyte i wyeksploatowane ) części zamienne, płyny, zużyte opony itp. będą utylizowane

przez Wykonawcę na jego koszt. 31. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieskutecznego usunięcia

usterki lub wadliwego wykonania naprawy, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia

zobowiązany jest do skutecznej naprawy w ramach otrzymanego wynagrodzenia, zachowując prawo do

dochodzenia odszkodowania. 32. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu okresowego w ciągu

jednego dnia roboczego. 33. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia powierzonego pojazdu

od chwili przyjęcia samochodu do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu

stanowiącego załącznik nr 3 cześć III do niniejszej umowy. 34. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania po

naprawie pojazdu w stanie czystości i porządku oraz odpowiedniego zakonserwowania. 35. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za utratę i uszkodzenia pojazdu powstałe w trakcie realizacji usługi. 36. Wykonanie naprawy

zleconego pojazdu przy dostępności części zamiennych na rynku wewnętrznym - lokalnym powinno nastąpić w

terminie 3 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec zmianie. Wówczas

Wykonawca winien każdorazowo uzgodnić szczegóły naprawy z Zamawiającym. Szczegółowe wymagania

dotyczące świadczenia usług pomocy drogowej - holowania: 1. W przypadku awarii pojazdu w terenie

Zamawiający – Kierownik Działu Transportu może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi holowania

pojazdu/przewozu na lawecie. Zlecenie dokonane będzie w formie pisemnej, faksowej lub mailowej z podaniem

danych pojazdu, miejsca awarii oraz miejsca, do którego pojazd ma zostać odholowany/przewieziony. 2.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi holowania/przewozu zgodnie ze zleceniem Zamawiającego

najpóźniej w ciągu 0,5 godziny od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. W przypadki nie podjęcia
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w tym czasie holowania bądź przewozu na lawecie niesprawnej karetki przez Wykonawcę Zamawiający ma

prawo zlecić usługę holowania/przewozu na lawecie, innej firmie na koszt Wykonawcy. 3. Za wykonane

holowanie/przewóz pojazdu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej za 1

km holowania/przewozu ( zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym ) oraz ilości faktycznie

przejechanych kilometrów. Przez kilometr (km) holowania/przewozu należy rozumieć faktyczną ilość kilometrów

przejechaną przez pojazd w trakcie holowania/przewozu karetki ( bez dojazdu pojazdu holującego - lawety) od

miejsca załadunku karetki na hol do miejsca naprawy. W koszty holowania/przewozu wliczone są wszystkie

czynności jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji

przedmiotu zamówienia. 4. Usługi w zakresie holowania/przewozu będą świadczone przez Wykonawcę

całodobowo we wszystkie dni robocze, świąteczne oraz wolne od pracy. Usługa holowania/przewozu będzie

zgłaszana całodobowo pod nr tel.........

I I .5)  Głów ny kod CPV: 50112000-3

Dodatkow e kody CPV:50112100-4, 79341000-6, 50112200-5, 50118110-9

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

I I .7)  Czy przew iduje się udzielenie zamów ień , o których mow a w  ar t . 67 ust . 1 pkt  6 i 7 lub w  ar t .

134 ust . 6 pkt  3 ustaw y Pzp: nie

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na który została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na który został  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

Okres w miesiącach: 12

I I .9)  I nformacje dodatkow e:

SEKCJA I I I :  I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencj e lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o

ile w ynika t o z odrębnych przepisów
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Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacj a f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność t echniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: a. dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie zawodowe

kierunkowe lub średnie techniczne w zawodzie / o kierunku mechanik samochodowy,* b. dysponują co

najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie zawodowe kierunkowe lub średnie techniczne w zawodzie / o

kierunku elektryk lub elektromechanik,* c. dysponują co najmniej 1 pomieszczeniem naprawczym,

wyposażonym w co najmniej 2 stanowiska naprawcze i 1 stanowisko diagnostyczne zapewniające swobodny

wjazd samochodu sanitarnego; pomieszczenie musi być zlokalizowane w promieniu do 15 km od Stacji

Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zlokalizowanej przy ul. Lunewil 15, d. dysponują co najmniej 1

stanowiskiem do wulkanizacji z możliwością wymiany i wyważania opon w samochodach o DMC do 3,5 tony

oraz stanowiskiem umożliwiającym diagnostykę i regulację geometrii kół, e. dysponują co najmniej 1

stanowiskiem z dostępem do danych elektronicznych (np. Autodata, Workshop, Audatex lub równoważne)

oraz komputerem z opcjami wykonawczymi dla pojazdów marki Mercedes Benz (adaptacja, kalibracja,

wypalanie DPF),

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w ykluczenia określone w  art . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iający przew iduje w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie art . 24 ust . 5 ustaw y

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków  udziału w  postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełnianiu kryter iów  selekcj i

nie
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I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie: 1) na potwierdzenie

spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1.3 lit. a, b, c, d SIWZ Zamawiający wymaga

przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych

niezbędnymi do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2) W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; c) oświadczenia

wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) oświadczenia wykonawcy

o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991

r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); f) oświadczenie wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

(w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert). . 3)

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a) i b) niniejszego

rozdziału: I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; II) ad. lit.

b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Powyższe

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje

się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez

wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Wykonawca mający siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego

rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt.

1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się

go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 8 pkt 2 SIWZ stosuje się. W przypadku

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. Oświadczenia i dokumenty

Wykonawców występujących wspólnie: 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego

umocowania. 2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których

mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1, 2 niniejszego

rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ

(dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z

osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w

postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie. 3) Dokument o którym

mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ)

powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 11. Jeżeli jest to niezbędne do

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 12.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach wstępnych zgodnie z załącznikiem

nr 3 i 4 do siwz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji,

których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić

od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie

informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub

sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniach wstępnych zgodnie

z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz. 13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie: 1) na potwierdzenie
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spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1.3 lit. a, b, c, d SIWZ Zamawiający wymaga

przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych

niezbędnymi do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do

wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do

SIWZ. 4. Formularz– cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca polega na

zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych

w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu

Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja

rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 6. Pełnomocnictwo w formie

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez

ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego

pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iający żąda w niesienia w adium:

nie
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I V.1.3)  Przew iduje się udzielenie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofert  w  postaci katalogów  elekt ronicznych lub dołączenia do ofer t

katalogów  elekt ronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofer t y w ariantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , którzy zostaną zaproszeni do udziału w  postępow aniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I nformacje na t emat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

I V.1.8)  Aukcja elekt roniczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elekt ronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, kt órych w artości będą przedmiotem aukcj i elekt ronicznej :

Przew iduje się ograniczenia co do przedstaw ionych w artości, w ynikające z opisu przedmiotu

zamów ienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia
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Kryteria Znaczenie

CENA ( NAPRAWY PLANOWANE ) 50

CENA ( NAPRAWY NIEPLANOWANE ) 10

CENA ( HOLOWANIE ) 20

MARŻA CZĘŚCI ZAMIENNE 20

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o której  mow a w  art . 24aa ust . 1 ustaw y Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocjacj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstw o innow acyjne

I V.3.1)  I nformacje na t emat  negocj acj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

I V.3.2)  I nformacje na t emat  dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I nformacje na t emat  partnerstw a innow acyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elekt roniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduje się ist otne zmiany postanow ień  zaw artej  umow y w  stosunku do t reści ofert y, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy: tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy 1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w

przypadku, gdy: a. nastąpi obniżenie ceny; b. nastąpi zmiana w wykazie samochodów, polegająca na zmianie

pojazdów objętych usługą lub zmniejszenie ilości pojazdów objętych usługą. c. nastąpi zmiana stawki podatku

VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki

podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić

najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z

uwzględnieniem obowiązujących regulacji; d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami

rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana

ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w

życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do

dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu,

zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5

pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez

niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia

przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; e. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -

Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego

wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w

opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny

opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz

wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający

uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we

wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek

opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy -
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Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia;

jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany personalnej wśród osób, które wykazał w Wykazie osób (...) załączonym do

oferty zastrzega się, iż nowa osoba musi posiadać co najmniej kwalifikacje określone w Rozdziale IV SIWZ dla

osoby zastępowanej; g. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania –

czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6

miesięcy. 2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie

trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy

zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie

gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na

który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową

Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: a. łączna

ewentualna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; b.

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana wykonawcy

nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia

podstawowego, • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów

dla zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie; c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; • w

wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; d. zostały

spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej

zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących: a. zmianą ogólnego

charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b. wprowadzeniem warunków,

które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub

mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; c. naruszeniem równowagi

ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; d. znacznym

rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; e. zastąpieniem

wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 5. Wykonawca powinien wykazać
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Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo

żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które

pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1)  Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin składania ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu:

Data: 29/03/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

I V.6.3)  Termin zw iązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej skiej  oraz niepodlegających zw rotow i

środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow skie Europej skiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) , kt óre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części zamów ienia: nie

I V.6.5)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, j eżeli środki służące

sf inansow aniu zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw ojow e, które zamaw iający zamierzał

przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, nie zostały mu przyznane nie

I V.6.6)  I nformacje dodatkow e:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 2. Zamawiający nie przewiduje

możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji

elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

części zamówienia. 5. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 7. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje w opisie
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przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp. 11.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 12. Zgodnie z art.

29 ust. 3a uPzp wykonawcy lub podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający

wymaga aby osoby wykonujące czynności z zakresu mechaniki i elektryki samochodowej, blacharstwa i

lakiernictwa samochodowego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę; b) sposób dokumentowania

zatrudniania osób o których mowa powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez

wykonawcę wymagań wynikających z art. 29 ust. 3a uPzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań

zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.
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