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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6184-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Samochody półciężarowe
2022/S 005-006184
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: 1 maja 22
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: m.makowska.kp@gmail.com
Tel.: +48 508422776
Faks: +48 683828236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kp.org.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/ogloszenia
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 FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 TONY

II.1.2)

Główny kod CPV
34136000 Samochody półciężarowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
do 3,5 tony.
Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez
obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych do 3,5 t poruszających się po drogach
publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu
samochodów.
Wraz z samochodem Oferent przekaże Zamawiającemu:
a) dokumentacje techniczno - eksploatacyjną, w tym karty gwarancyjne,
b) najpóźniej w dniu dostawy samochodu, polskiego świadectwa homologacji lub dokumentów dopuszczających
samochód do ruchu po drogach krajowych.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Stacji Terenowej KP w Owczarach (gm. Górzyca)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Samochód ciężarowy do 3,5 tony spełniający parametry techniczno-użytkowe przedstawione w SIWZ,
parametry mają charakter wymogów referencyjnych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w ramach projektu pt.: „LIFE Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym
zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy”, o numerze LIFE17 NAT/BE/445.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
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O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia:
• z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych
• za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego
działania Rady 98/733/WSiSW;
• za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust.
1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
• za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
• za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r.
w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
– weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące posiadania
wiedzy i doświadczenia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
– weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanownienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

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.1.8)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 178-463000

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 12:30

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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
siedziba Klubu Przyrodników w Świebodzinie

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
4. Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, gdy
zachodzi któraś z poniższych przesłanek:
a. postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
b. gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą
kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
c. w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
b. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania
ofert;
c. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się termin
na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;
d. odwołania przetargu przed terminem składania ofert.
Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający,
prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący,
gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla
podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności
za sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie
Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla
trybu przetargu nieograniczonego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Miejscowość: Świebodzin
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego
prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem
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Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne
rozpatrzenie zagadnienia.
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2022
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