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Koszalin: I. Dostawa 9 fabrycznie nowych pojazdów do przeprowadzania egzaminów państwowych w 

zakresie kategorii B prawa jazdy dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. 

II. Serwisowanie w/w pojazdów w okresie 4 lat od daty zakupu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I 39, 75-
124 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3462921 w. 115, faks 094 3462921. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zord.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I. Dostawa 9 fabrycznie nowych pojazdów do 
przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B prawa jazdy dla Zachodniopomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. II. Serwisowanie w/w pojazdów w okresie 4 lat od daty zakupu. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Dostawa 9 fabrycznie nowych 
pojazdów przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B prawa jazdy 
dla Zamawiającego II. Serwisowanie w/w pojazdów w okresie 4 lat od daty zakupu. Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu czteroletniej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty zakupu pojazdów. Gwarancja 
ma być uznawana przez autoryzowane przez producenta stacje obsługi pojazdów na terenie Polski. 
Wykonawca w okresie gwarancji będzie bez dodatkowej opłaty wykonywał na rzecz Zamawiającego: 1. 
przeglądy wynikające z warunków gwarancji, tzw. obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (roczny przebieg 
jednego pojazdu egzaminacyjnego wynosi do 20 tys. km); 2. dokonywał napraw gwarancyjnych. Drobne usługi 
serwisowe (np. wymiana Ŝarówki, uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, itp.) Zamawiający 
będzie wykonywał we własnym zakresie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul Mieszka I 39 w 
Koszalinie. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 50.11.21.00-4. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRW ANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 48. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  

• Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 5 000zł. 2. 
Wadium naleŜy wnieść w trybie określonym w art. 45 PZP. 3. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić 
na konto Zamawiającego z dopiskiem -wadium. Zapłata zostanie uznana za terminową, jeŜeli rachunek 
bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium nie później niŜ w dniu i w godzinie składania ofert. 
4. Dowód wpłaty wadium naleŜy dołączyć do oferty. Nr konta Zamawiającego: PeKaO S.A. O/I Koszalin Nr 
14 1240 1428 1111 0000 2263 7329; 5. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niŜ pieniądz oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy złoŜyć do dnia i godziny składania ofert w 
sekretariacie siedziby Zamawiającego (pok. 14, I piętro). Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium naleŜy dołączyć do oferty. 6. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi w trybie art. 46 PZP: 1. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 2. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 3. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. 
JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 5. Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł 
wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie złoŜonego oświadczenia - spełnia / nie spełnia 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie złoŜonego oświadczenia - spełnia / nie spełnia 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie złoŜonego oświadczenia - spełnia / nie spełnia 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie złoŜonego oświadczenia - spełnia / nie spełnia 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie złoŜonego oświadczenia - spełnia / nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 naleŜy przedłoŜyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli 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 
niŜ 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 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• inne dokumenty 
Oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego pojazdu z warunkami SIWZ. Deklarację 
Zgodności Producenta dla dodatkowego pedału STOP oraz tablicy L. Wyciąg ze świadectwa 
homologacji oferowanych pojazdów. Szczegółowe warunki gwarancji proponowanych pojazdów. 
Informacja w formie opisu (katalogi) wraz ze szczegółowymi parametrami technicznymi i 
uŜytkowymi oferowanych pojazdów. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu autoryzowanego przez 
producenta serwisu pojazdów zaproponowanych w ofercie w Koszalinie lub okolicy (do 10km od 
Koszalina) wraz z podaniem adresu punktu serwisowego . 

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. zuŜycie paliwa w cyklu miejskim na 100km - 15 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zord.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zachodniopomorski Ośrodek 
Ruchu Drogowego - Sekretariat (pokój nr 14 I piętro) ul. Mieszka I 39, 75-124 Koszalin. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2014 
godzina 10:00, miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego - Sekretariat (pokój nr 14 I piętro) ul. 
Mieszka I 39, 75-124 Koszalin. 
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:  . 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 

20.11.2014r. 
Eugeniusz Romanów 

Dyrektor 
ZORD Koszalin 


