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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fornal
E-mail: monika.fornal@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Serwis samochodów służbowych OT KOWR w Szczecinie
Numer referencyjny: SZC.WOP.260.19.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
50100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Świadczenie usług:
a) przeglądów serwisowych,
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b) napraw,
c) usług wulkanizacyjnych,
d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,
e) badań technicznych,
f) serwis klimatyzacji,
2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,
3) zakup opon,
dla pojazdów będących na wyposażeniu Oddziału Terenowego w Szczecinie oraz Sekcji Zamiejscowych
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3.2. Wykaz pojazdów został szczegółowo określony w załączniku nr 5 do SIWZ.
3.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w rozdziale 3 SIWZ oraz
Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100
50112000
34330000
34300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Świadczenie usług:
a) przeglądów serwisowych,
b) napraw,
c) usług wulkanizacyjnych,
d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,
e) badań technicznych,
f) serwis klimatyzacji,
2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,
3) zakup opon,
dla pojazdów będących na wyposażeniu Oddziału Terenowego w Szczecinie oraz Sekcji Zamiejscowych
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3.2. Wykaz pojazdów został szczegółowo określony w załączniku nr 5 do SIWZ.
3.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach
Umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
3.4. Wykonawca na wykonane usługi naprawy oraz na dostarczone i zamontowane części udzieli
Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 12 miesięcy.
3.5. W ramach napraw bieżących mechanicznych, elektrycznych, blacharskich, lakierniczych, serwisu
ogumienia Wykonawca będzie zobowiązany:
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1) ustalić podzespoły podlegające wymianie,
2) poinformować Zamawiającego o kosztach naprawy,
3) usunąć uszkodzenia,
4) uruchomić pojazd i sprawdzić prawidłowość pracy,
5) wykonać ewentualne regulacje.
3.6. W ramach przeglądów okresowych i technicznych Wykonawca zobowiązany będzie wykonać:
1) wszystkie czynności określone w dokumentacji serwisowej pojazdu,
2) sprawdzić podzespoły decydujące o bezpiecznej eksploatacji pojazdu,
3) poinformować zleceniodawcę o nieprawidłowościach,
4) wykonać czynności naprawcze wynikające z przeglądu za zgodą Zleceniodawcy,
5) w przypadku gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy wyniknie konieczność dodatkowych napraw
lub wymian Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu, zostaną wykonane tylko naprawy za
zgodą Zamawiającego.
3.7. Wykonawca musi posiadać narzędzia i urządzenia zapewniające kompleksowe wykonanie usługi tj.:
1) naprawy mechaniczne,
2) naprawy elektryczne w tym naprawy oświetlenia ostrzegawczego,
3) naprawy blacharskie,
4) diagnostyka komputerowa silnika, układów elektronicznych,
5) serwis klimatyzacji,
6) prace lakiernicze,
7) serwis ogumienia,
8) stację kontroli pojazdów ze wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami do badań, położoną nie dalej niż 30 km
od siedziby Zamawiającego (Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą wykazu stacji kontroli
pojazdów w których będą wykonywane przeglądy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ),
9) zakład naprawczy nie może być położony dalej niż 30 km od siedziby Zamawiającego (Wykonawca
zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą wykazu zakładów naprawczych w których będzie wykonywany
serwis samochodów zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). Odległość będzie ustalana w oparciu o
maps.google.pl po drogach publicznych odpowiednio z siedziby KOWR OT Szczecin, ul. Matejki 6B.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przeglądu, naprawy oraz usługi wulkanizacyjnej / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji za wady na wykonane prace i zamontowane części / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na części
zamienne, płyny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na zakup opon /
Waga: 5
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
12.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia
składania ofert, tj. 7 sierpnia 2019 r. godz. 10:00.
12.2. Wysokość wadium dla jednego zadania częściowego ustala się w kwocie: 1.390,00 zł (słownie: jeden
tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC nie mniejszą niż 150.000 zł. 1)
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC nie mniejszą niż 150.000 zł

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Okreslone w Istotnych Postanowienaich Umowy w załaczniku nr 4 do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin w
pokoju nr 10 parter – sala konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej oraz oferenci

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamowień Publicznych
Warszawa
ul. Postępu 17A
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019

