22.04.2015

bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=57105&rok=2015-04-22

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

Katowice: Dostawa samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 8
t, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki
Numer ogłoszenia: 57105 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2585661-3;
3503672, faks 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.muzeumslaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego o masie
całkowitej do 8 t, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego 1 w
Katowicach, samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5t, ale nie przekraczającej 8t,
przystosowanego do transportu dzieł sztuki. 2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
zobowiązany będzie spełnić następujące warunki: 1) Oferowany przez Wykonawcę pojazd musi być w pełni
sprawny, jak również musi spełniać wszystkie wymagania w tym m.in. techniczne, jakościowe i użytkowe
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Pojazd
musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.). Do pojazdu należy dołączyć wyciąg świadectwa
homologacji dopuszczającego pojazd do użytkowania na terenie RP. 3) Dostawa i odbiór pojazdu odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. 4) Gotowy do odbioru pojazd wraz z
kompletną dokumentacją musi być dostarczony w dniach pracy Zamawiającego /poniedziałek - piątek w
godzinach od 8:00-16:00/. 5) Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze podpisania przez
przedstawicieli stron protokołu zdawczo - odbiorczego, stwierdzającego dostarczenie samochodu bez wad.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
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
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu
dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
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;
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Wypełniony formularz zawierający specyfikację techniczną oferowanego samochodu - wzór stanowi
załącznik nr 1A do SIWZ, stanowiący integralną część oferty, zawierający parametry techniczne
oferowanego samochodu
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo - wymagane jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z wyłączeniem prokurenta),
nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu
posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa
przez Wykonawcę

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 - 85
2 - Zużycie energii - 5
3 - Emisja dwutlenku węgla - 5
4 - Emisja zanieczyszczeń - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji: 1) zmiana
sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą spełniać wymogi określone w niniejszej umowie,
niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy;
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2) zmian urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Wartość
umowy o której mowa w § 5 ust. 2 umowy nie ulegnie zwiększeniu. 3) zmian przepisów powszechnie
obowiązujących mających wpływ na realizację umowy - w takim przypadku zmiany umowy zostaną
ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z
prawem; 4) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie termin wykonania usługi przedłuża się o czas trwania siły wyższej; 5) inne niż siła wyższa zdarzenie
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z umową - termin wykonania usługi przedłuża się o czas trwania zdarzenie zewnętrznego; 2. Nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) czy zmiany
danych adresowych, zmiana osób. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest przedłożenie
przez jedną ze Stron niniejszej umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym
uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmian 4.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy - zgodnie z art.144 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskie w
Katowicach al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2015
godzina 11:00, miejsce: Muzeum Slaskie w Katowicach al. W. Korfantego 3, 40-005, pietro I, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1)Termin gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszego
zamówienia na okres: a. co najmniej 24 miesiące - na podzespoły mechaniczne, b. co najmniej 24 miesiące na powłokę lakierniczą, c. co najmniej 72 miesiące - na perforację blach nadwozia, d. co najmniej 24 miesiące,
realizowana w polskim serwisie - na skrzynię ładunkową - na wszystkie elementy, e. co najmniej 24 miesiące,
realizowana w polskim serwisie - na system klimatyzacji - na wszystkie elementy f. co najmniej 24 miesiące,
realizowana w polskim serwisie - na zestaw CB radia, g. co najmniej 24 miesiące, realizowana w polskim
serwisie - na tachograf, h. co najmniej 24 miesiące, realizowana w polskim serwisie - na podnośnik, liczonej od
daty podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania przedmiotu niniejszej umowy bez wad. 2)Terminy
realizacji umowy: do 60 dni od daty zawarcia umowy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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