
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.zdw.opole.pl 

 

Opole: DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 

DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH TYPU FURGON 

WYPOSAŻONYCH WE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY 

POZWALAJĄCE NA BEZPIECZNĄ I WYGODNĄ EKSPLOATACJĘ 

Numer ogłoszenia: 31409 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. opolskie, 

tel. 77 4591800, faks 77 4581352. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W OPOLU DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH TYPU FURGON 

WYPOSAŻONYCH WE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA BEZPIECZNĄ I 

WYGODNĄ EKSPLOATACJĘ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest 

dostawa do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu dwóch samochodów osobowo-dostawczych typu furgon 

wyposażonych we wszystkie niezbędne elementy pozwalające na bezpieczną i wygodną eksploatację 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika 

Zamówień: 34.13.61.00-0 - lekkie samochody półciężarowe. Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa dwóch 

jednakowych, fabrycznie nowych samochodów osobowo-towarowych wyprodukowanych w 2014 lub 2015 

r. wyposażonych we wszystkie niezbędne elementy pozwalające na bezpieczną i wygodną eksploatację, a 

w szczególności spełniających następujące minimalne wymagania techniczne: 1) bezpieczeństwo: a) 

poduszki powietrzne zabezpieczające minimum kierowcę, b) przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją 
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wysokości, c) system zapobiegania blokowaniu kół ABS z układem wspomagania nagłego hamowania, d) 

zagłówki przednie z regulacją wysokości, e) siedzenia z tyłu - fotele lub kanapa z zagłówkami, f) tylne pasy 

bezpieczeństwa dla każdego pasażera, g) ściana działowa z szybą oddzielającą kabinę pasażerską od 

ładunkowej, 2) układ napędowy: a) rodzaj napędu - napęd na oś przednią, b) pojemność silnika - 1900 

cm3, c) moc silnika - 110 KM, d) skrzynia biegów - manualna, 3) dane eksploatacyjne: a) rodzaj paliwa - 

olej napędowy, b) dopuszczalne zużycie energii w cyklu mieszanym - maksimum 2,9 MJ/km, c) 

dopuszczalna emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym - maksimum 210 g/km, d) dopuszczalna emisja 

zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - EURO 5b, 4) wymiary i nadwozie: a) 

szerokość samochodu bez lusterek bocznych - 1900 mm, b) długość całkowita pojazdu - 5000 mm, c) 

długość części ładunkowej - 1800 mm, d) wysokość pojazdu - 1900 mm, e) przewóz ładunków o masie 

1000 kg (łącznie z pasażerami), f) ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą - 5, g) kolor nadwozia - 

czerwony, żółty lub pomarańczowy, h) nadwozie ciężarowe z podwójną kabiną pasażerską typu furgon, i) 

ocieplenie wewnętrzne samochodu - panele wewnętrzne z tworzywa łatwo zmywalnego, j) obicie części 

załadunkowej boki i podłoga - płyta PCV lub inne tworzywo łatwo zmywalne, k) drzwi tylne dwuskrzydłowe i 

boczne (przesuwne) przeszklone, l) wycieraczka tylnej szyby, ł) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu, 5) 

wyposażenie samochodu: a) immobiliser, b) centralny zamek sterowany pilotem, c) komputer pokładowy, 

d) radioodtwarzacz z minimum 2 głośnikami, e) alarm antywłamaniowy, f) wspomaganie układu 

kierowniczego, g) elektrycznie sterowane szyby przynajmniej przednich drzwi, h) regulacja wysokości fotela 

kierowcy, i) klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym, j) hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia 

przyczepy o masie całkowitej (z załadunkiem) do 1500 kg z gniazdem elektrycznym, k) uchwytu mocujące 

w podłodze części ładunkowej - 4 szt., l) gniazdo 12 V, ł) pełnowymiarowe koło zapasowe, m) belka 

świetlna z napisem SŁUŻBA DROGOWA umocowana na dachu, n) komplet dywaników gumowych, o) 

apteczka, p) trójkąt ostrzegawczy, r) gaśnica samochodowa. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0. 

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 miesiącach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
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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;  

 

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: 

� próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi 
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zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

opis parametrów technicznych samochodu 

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 - 90  

2 - Termin wykonania dostawy - 10  

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 

wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian określone są w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 

godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, kancelaria 

(parter - pokój nr 10). 

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: zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również wykonawcę, który 

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają 

zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił 

Page 5 of 6

2015-03-06http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=31409&rok=201...



szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

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 

 

 

 

Page 6 of 6

2015-03-06http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=31409&rok=201...


