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

www.its.waw.pl/ 

 

Warszawa: dostawa zestawów montażowych przewidzianych do 
zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych 
Numer ogłoszenia: 123823 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego , ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 22 43 85 400, faks 22 43 85 401. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa zestawów montażowych 

przewidzianych do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Zestaw 1 Zamówienia 

Zestaw urządzeń przeznaczonych do montażu w samochodach miejskich Skoda Citigo dla ich kierowców (i 

pasażerów). Część 2 - Zestaw 2 Zamówienia: Zestaw urządzeń przeznaczonych do montażu w 

samochodach Skoda Fabia służących do nauki jazdy dla osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych 

instruktorów. Część 3 - Zestaw 3 Zamówienia: Zestaw urządzeń przeznaczonych do montażu w 

samochodach Peugeot Partner przewidzianych dla niepełnosprawnych kierowców, celem prowadzenia 

działalności gospodarczej, oraz dla działalności polegającej na przewozie niepełnosprawnych (pasażerów) 

jako TAXI. Część 4 - Zestaw 4 Zamówienia: Zestaw urządzeń przeznaczonych do montażu w 

samochodach Skoda Fabia oraz Skoda Yeti dla osób niepełnosprawnych prowadzących aktywny tryb życia 

i pokonujących duże odległości. Część 5 - Zestaw 5 Zamówienia: Zestaw urządzeń przeznaczonych do 

montażu w samochodach Peugeot Partner przeznaczonych dla pięcioosobowej rodziny z możliwością 

kierowania przez osobę niepełnosprawną. 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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 nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie 

kryterium wykonania co najmniej 2 dostaw, a każda dostawa obejmująca wyposażenie co 

najmniej jednego samochodu w co najmniej jedno z niżej wymienionych urządzeń: elektroniczny 

lub mechaniczny gaz/hamulec albo przemienny pedał gazu albo schowek dachowy dla 

składanego wózka inwalidzkiego albo fotel obracany wysuwany poza obrys pojazdu. Ocena 

spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej 

wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących 

udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 2. Wykaz wykonanych głównych dostaw wyposażenia samochodów w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 
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2013. 231) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełnić warunki posiadania 

wiedzy i doświadczenia łącznie. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

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: 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
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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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 

parametry techniczne dostarczonych zestawów montażowych przewidzianych do zastosowania w 

samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia oceny oferty. 3. 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny 

dokument, w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie - w przypadku, gdy wykonawca powołuje się przy 

wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b ustawy, z których wynikać będzie faktyczna dostępność zasobów podmiotów 

trzecich (zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, okres jakiego dotyczy, sposób wykonania 

zobowiązania, a w przypadku, gdy zasoby są nierozerwalnie związane z podmiotem je udzielającym, 

niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w 

wykonanie zamówienia - również wyraźne nawiązanie do uczestnictwa podmiotu w wykonanie 
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zamówienia) w okresie realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca 

będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 

podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

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: najniższa cena. 

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 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie Umowy w przypadku, gdy zmiana 

ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi się 

rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może dotyczyć 

faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.its.waw.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Transportu 

Samochodowego; 03-301 Warszawa; ul Jagiellońska 80; pokój 27A.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 

godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego; 03-301 Warszawa; ul Jagiellońska 80; pokój 

114. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zestaw 1 Zamówienia. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw urządzeń 

przeznaczonych do montażu w samochodach miejskich Skoda Citigo dla ich kierowców (i 

pasażerów).. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zestaw 2 Zamówienia. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw urządzeń 

przeznaczonych do montażu w samochodach Skoda Fabia służących do nauki jazdy dla osób 

niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych instruktorów.. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestaw 3 Zamówienia. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw urządzeń 

przeznaczonych do montażu w samochodach Peugeot Partner przewidzianych dla 

niepełnosprawnych kierowców, celem prowadzenia działalności gospodarczej, oraz dla działalności 

polegającej na przewozie niepełnosprawnych (pasażerów) jako TAXI.. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zestaw 4 Zamówienia. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw urządzeń 

przeznaczonych do montażu w samochodach Skoda Fabia oraz Skoda Yeti dla osób 

niepełnosprawnych prowadzących aktywny tryb życia i pokonujących duże odległości.. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestaw 5 Zamówienia. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw urządzeń 

przeznaczonych do montażu w samochodach Peugeot Partner przeznaczonych dla pięcioosobowej 
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rodziny z możliwością kierowania przez osobę niepełnosprawną. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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