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Adrcs slrony nternetowej, na której Z.mawiający uno§!ępn]a spe.yiika.ję IsiDtn}ch Warunków ZaIj']'! enja:

łrww,io.an.§d§,pl

Gdańsk: Dostawa samochłldów wielozadani*vrych typu §UV,

f&hryłcznie n*wych - 2§{5 r.

Nurner ogłoszenia: 21516* - 2O15; deta zamieszczcnia:,33.08.ż§15

OGŁO§ZENlE O ZAMOIYIENIU - dostawy

zamie§..zanie o8ł§§z*nia: obowiązkowe,

ogło5ze'1i§ alotycży:

M żanrówien a pLrb]icznego

i] zawarcia Ufir0!,/y ramowej

D usta]rowienla dynamicznego syslemu zikupóW (DSz]

SĘKqJĄ_!_iZ§MAWlA,J§§Y

l. 1} NAZWA lADRES: Wojewódżki lnspektolet ochrony Roślin i Na§iennictwa w Gda]i,ku , ul, Ne

stoku 48, 80-874 Gdań9k, woj. pom..§kie, tel, o58 3023635, ]i!k§ 058 3!31110,

]. 2) RoDzAJ ZAMAWAJĄcEGo: Adńinl3tracja żądowa terenowa.

§EKc.'§_tliPEZEP&{!QTżĄlŁl,§§lĘN!Ą

l1.1) oKREśLENlE PRZEDMloTU zAMóWIENlA

|1.1,1) N§żwa nadana zemówieniu prrez zamawiającegoi Doatawa §amochodóW wielozadanicYrych

typu sUV, labrycznie nowych - 2015 l,,

11.1.2} Rodzai żemóWienia: dcstawy,

il,{,4) określeniq p!-redmiot! oraz wielk§ści lub zakresu zamówieniai DoSiaWe § śamochodóW

W]elo:adaniowych iypu sUV, fłbrycznie nowych - 2015 r,

l1.1.5)

f] Prze!§i,luje się tldźietenie zamówień uż*|lsłniaiąć,i,€h

określeni* przedmi6tU oraz w:elkości lub ż&kresu zaiialYień uzupełniających

i|.1.6) W§pólny słownik zamówień li]PV): 34,11,00,00-1

l1.1.7) cry dop§szcza się zł§źenie orerł cżęści§wei: nje,

':"1.8) 
czy dopu§zcza §ię złożenie c{§ńy wariantawej: n]e,

l:.2} cZAs TRWANlA ZAMÓWEN|A LuB TERMlN \ryYKoNA§IA: Zako ńcze|)*: 15 12 2u5,

§EKCJA lli: lNFoRMAcJE O cHARAK
:lNANsoWYM l TEcHNlczNYM

:l1.1) WADlUM

hltp://bzpO.pofial.u"p.gov,pl/index.php?ogloszenie:sho--&pozycja=215164&Iol:20"- 20t5-08-2i]
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Inr{rrmacja na lemłt §*daumi Zamawia]ąay nie Wymaga Wnies]en]a Wadium,

lll.:) zALleżKl

l!1.3)WARl,jNKl UDzlAŁU W PosTĘPowANNU oRAz oPls sPosoBU DcK§§l,]§AN|A ocENY

SPEŁNlANl§ rycH WARUNKÓw

lll. 3.1) tJprawnienia do wykonywania określonei działalłości hb czynności, jeź9:i plzr}a§},

i!.awa n&kkdają obowiążek ich posiadania

§pls śpó§6b! dok§nywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia pżez Wykonawcę Warunku uaział].r Zamawiaja.], "rma9,

załączenia do oleń1 óśrviadezenia, o których mowa W rozdżiale 3 §lwz. zamawiż). y |zn

że warunek zo§|ał §prłniony, jeźe]i \Ąl,konawca załącży do ofeńy pod]]isane ośWiadczenja

ocena spełniania welul]ków Udziału w pcstępowaniu odbywać s]ę będzie na podstaw e

Wymaganych ośWisdczeń i opisanych dokurnentóW wajłuq żasady: speł.ia - n]e §pełnla,

ll1,3.2) Wiedza i doświadczenie

op!§ §posoi}u aj§konywania oe§ny §peł.iania tego walunku

W celu potwierdzenia speln]enia plŻez Wykonawcę Warunku udz]ału Za.naYr'iający \ł}maga

załączenia do ofeńy ośW]adczenia, o których mowa W lozdziale 3 SlWZ. Zrmgwiający uzn3,

że WarUnek został spełn ony, jeżeli Wykonal,rca zalączy do oferty podpisen, arśWiadczenia,

ocena spełniania WarunkóW udziału W postępowaniu odbywać się l]ędżle na podstawj?

Wymaganych oświadczeń i opisai]ych dokumentóW W_.dług zasady] a]a]łlnia - nie §pe]nia.

ll1.3.3) Pote ncrał tec hni§żny

§pis 6po§ob! dokonyw§ńie oceny §p?łniania tego Warunk!

W celu potwierdzenia §pełnien]a pżez \Ąrykon§waę ivarunku udżiałL] 7airawiający Wymag,

załącżenia dO oferty ośWiadczenia, o klórych molrg,,, lazdz ale 3 slWZ, zamł,^iający uzne,

źe Warunek został spelniony, jeźeLi Wykonawca za]ą€! do oieńy podpisane ośWiadcżen]a,

ocena spełnianja WarunkóW udz ału W pośtępowan]u odbywać się będzie na podstawie

rłymaganych ośw]adczeń i opisanych dokumentóW WedłUg Zasady: spełn a - nie spe|nia,

ll1.3.4) osoby zdolne do Wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny §:}etniania te§o warunku

Wcelu potwierdzenia gpelnien]a pżeż \Ą/ykona,,v§ę Warunku udzi?ł! Zarnawiający wymJ_,

Załączen]a do ofeńy oświadczenia, o których mirlra W lozdz ale 3 sllvz, Zarnawiają.y !z _,

że Warunekzostał śpełniony, jeże]iWykónawc§ załączy do ofe y pcdpisane ośWiaalażen]a,

ocena spełn]ania Warunków !dżjału W postępowani! odbywać §ię będzie na pod§irrriB

Wymaganych ośWjadczeń i opisanych dokumentóW Według zasady: spełnla - n]e spelnia,

ll1.3.§} §ytuacja ekonomiczna i finan§óYaa

§pi§ §pi}§obu dokonywania oceny sp*łn:§nia tego warunkt!

h11lr:1,&żpO.poi-tal.tup,gov,pl/irrdęx.plrp?ogloszenie=show&po4,,cja:2l5l64&rok:2c...2015-08-20



strnn, '] 7.ł

W celu potwierdżenia spełnien]a pżez \^/ykonawcę warunku udział! Zarnawia]ący wymaga

załącżenia do ofeńy oś!,/jadczenia, o których mowa W lozdziale 3 §lWZ zamawia]ący uzna

że Warunek został §pełniony. jeżeli Wykonawca załącży do oferty podpjsane ośWiadczenia,

oc€.a spełniania warunkóW udziałLJ W postepowaniu odbywać sia lręd:]a a oodsiaw]e

lrymaganych oŚWiadczeń i op]safiych dokufientóW Według zasady] spełn;a - nie spełn;a,

ll1.4, lNFoRMAGJA o oŚWaADczENKeH LUB DoKUMENTAGH, JAK|E rlłAJĄ §a§TARcz, '
WYKoNAWcY W cELU PoTWlERDzEN!Ą sPELNlANlA WARUNKÓW UDz,AL() j,

PosTĘPoWANlU Ox§z §:EPoDLEGAIłlA WYKLUCZENlU NA PoDsTAWlE A:1;. 24 UsT, 1

UsTAvtł1

l|1.4.1) § zakre§i€ wykażania §pełniania przez wykonawcf §§.łnków, o kźórych mowa w ań. 22

u§t. 1 u§tawy, gprócz oświadczenia o spełnianitl Warunkć§, udział§ !Y postępowa iu tlrl§ay

przedł§żyći

::!.4.2) lv żakresie polwieldzenia ni§,}§.llegania §ykluczeniu na podstawie ań. 24 u§ł, 1 *§ławy,

należy pĘedłożyć:

. oi./iadcżeni-. o b-alJ podslav! do WyklJczen a:

aktua]ny odpis z właściwego lejesŁu kb z cenilalnej ewidenc]i i ]nfóma6ji o działalności

gospodarczej, jeżeli od.ębn. pżepisy Wymagają Wpisu do rejestru Lub ewidei]iji. w ce]Lr

wykazania blaku podsiaw do Wyk uczen]a W oparciu o aft 24 ust, 1 pkt 2 usta\łĄ/, Wy§i;, iony n]J

Wcześfiiej niż 6 ń]esięcy pEed upływem terminL] składania WnioskóW o dopuszczen|? .n udz]iŁ]

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składanla ofeń;

. ,xykonawea powołujący się przy Wykazywaaiu spełniania Wali]nkóW ldziału W posiępowaniu l1?

zasoby innych podmiotóW, które będą braly udzi8ł W realizacji częś.i Zarórrien a, prżedkłada

takźe dokun]enty dotyczące tego podm]otu W zakresie Wymaggnym dla *ykrn!!łcy, określonym

\./ pkt lll,.4,2,

ll1.4,3} Dok!menty podmiotów ż.gmnicznych

Jeż.liwykónawca ma siedzibę lub miejsce żamiesżkania poza terytorium Rzeczypa§}§litej

Po:§liiej, przedkłada:

ll1.4.3.{) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamiesrk*ri?

potwie.dzający, źe:

. nie ot\rańo ]ego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - y,y§tawiony nie wcześniej niż lr]ęs ę;l
pżed upływem terminL] §kładania WnioskóW o dopu§żczenie do ldz]ału w po.tę /]nju o

udżle]enie zamówienia albo składania ofert;

al1.4.4) Dokumenty dotycżące prżynależności do tej samei 9rupy kapitałowej

hltp:/,bżpO.pofla],użp,gov.pl/index.php?ogloszenie:show&poz}cja:215164&loi::0,..201j-08-2|
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. lsia podmiotóW na]eżących do tej samej glupy kapitałowej W lozumie.iu us|aĘiy Z dnia 16 luiego

2007 l, o ochronie konkurencj] ] konsumentóW a]bo inforńacji o tym. że nie nalezy do grupy

§EKCJĄ lV: PRoQEBuBA

,V.{) TRYE uDz]ELEN|A ZAMÓWENlA

'v.,tr.l) 
Tryb ldzielenia zamóWienia: pżetarg nieogranicżony,

]y,2) KRYTERlA ocENY oFERT

!y.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraż inne kryieria zwią7ane z plzedriiolern ZamóWlenla.

1-cena-95

l - uooatRowe Wyposazenle - 5

lv.2.2)

L ] przeprow.rizona będżie aUkcia elektroniczna, adres strony, na której będzie p.oVTadz.i.rI

lY.4) |NFoRMAcJE ADMlNlsTRAcYJNE

lv.4.,1) Adres strony internetowej, ń§ któ.ej je§t dosaępłł §i].r}§!.ecja :stotnych Warunków

zamowienia: WWW,io.:n,gda pI

§pecyfikację i§totnych warunków żamówienia można uzyskać pod adlesem: WojeYjór]zki

lnspektorat ochrony Roślin i Na§iennictwa W Gdańskt], u], §. §t.ku 48,80-874 Gdańsk, pok. ó,

lV.4.4) Termin §kładania wni§6ków o dopu§:§zenie €:§ Udri*łu v pó§tę]:ówaniu lub ofeń:

27.a8.2015 glJdzina 10:00, mjej§.e: Wojewódzki lnspektorat ochrony Roślin ] §as|ennictwa W Gdańsku,

ul Na stoku aB 80-87l Gdaćś l, Fok r-4sek.etżliat,

lV.4.5) Tenllin aniązania ofe,,tą: okles W dniach: 30 (od osialecznego lern]i]u 9k]6dania ofeń),

lV.4,17) czy prłewiduje się unieważńienie postępowania o udzielenie żamówieni.:, 9,,]ęypadkł

niepr:yznania środkóW pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepod]egrjąrr.h

zwlotowiśrodków z pomocy udzi€lonej przez pań6twa członkowskie Europejskieg?

Porozumienja o Wolnym Handlu {EFTA}, któr* miały być pĘaziló§zone na sfinanso\rrła§ eałoaaa

lub cżęści zainówićnia: oi€

http://bzpO.poItaI.uzp.gov,pl/index.php?ogloszenie=show&porycja:215164&tok=20,..2015,0r-"ł


