Warszawa: NAJEM 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Numer ogłoszenia: 41092 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NAJEM 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest najem 2 fabrycznie
nowych (rok produkcji 2012) samochodów osobowych na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym:
Samochód klasy D nr 1 o następujących parametrach minimalnych: - rok produkcji: 2012 - Skrzynia biegów: automatyczna Silnik: wysokoprężny, spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 5 (dostarczony pojazd będzie musiał posiadać
stosowne oznaczenie spełnienia ww. normy) - Pojemność silnika nie mniejsza niż 1960 cm - Moc znamieniowa silnika nie
mniejsza niż 160 KM - Moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm - Rodzaj nadwozia: sedan - Kolor nadwozia: lakier
metalik, w kolorze ciemnym (czarny, grafitowy, granatowy, szary) - wymiary: 1) długość: min. 4620 mm 2) szerokość: min.
1810 mm 3) wysokość: min. 1420 mm 4) rozstaw osi: min. 2770 mm - pojemność zbiornika paliwa: min. 57 litrów pojemność bagażnika: min. 380 litrów - wyposażenie: 1) kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu 2) poduszka
powietrzna dla kierowcy i pasażera 3) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 4) kurtyny powietrzne 5)
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu samochodu 6) reflektory przednie Bi - ksenonowe ze spryskiwaczami
reflektorów 7) czujnik deszczu 8) podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 9) ABS system zapobiegający
blokowaniu kół podczas hamowania 10) ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania) lub równoważny
11) ESP ( system stabilizacji toru jazdy) lub równoważny 12) wspomaganie układu kierowniczego 13) immobiliser 14) alarm
15) komputer pokładowy 16) zdalne sterowanie centralnego zamka 17) klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa
18) czujniki parkowania z tyłu samochodu i z przodu samochodu 19) instalacja radiowa (min. 8 głośników) 20)
wielofunkcyjna skórzana kierownica 21) radioodtwarzacz z CD i MP3 i możliwością obsługi z kierownicy 22) system
nawigacji satelitarnej z dokładną mapą Polski - instalowany przez producenta oferowanego samochodu 23) podgrzewane
fotele przednie 24) fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości 25) regulacja lędźwiowa fotela kierowcy 26) oświetlenie
wnętrza zapewniające swobodną możliwość czytania przez osoby siedzące na tylnej kanapie 27) elektrycznie sterowane
szyby z przodu i z tyłu 28) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 29) tapicerka w kolorze ciemnym 30)
uchwyty dla foteli pasażera z tyłu i przodu samochodu - samochód musi być wyposażony w uchwyty dla pasażerów,
zarówno z tyłu jaki i z przodu samochodu, które umożliwią komfort w podróżowaniu (umożliwią zachowanie właściwej
pozycji siedzącej np. w trakcie pokonywania przez samochód zakrętów lub wykonywania nagłych manewrów). Zazwyczaj
opisane uchwyty mocowane są pod sufitem nad drzwiami po stronie pasażerów. Zamawiający pozostawia pełną swobodę
wyboru Wykonawca jeżeli chodzi o sposób i miejsce mocowania opisanych uchwytów. 31) obręcze kół ze stopów lekkich
dla opon o wymiarach min. 17 cali - w ilości 4 sztuk 32) koło dojazdowe lub zestaw naprawczy 33) komplet opon zimowych
34) samochód musi być wyposażony w apteczkę 35) samochód objęty gwarancją mechaniczną producenta min. 2 lata 36)
samochód objęty gwarancją na perforacje min. 10 lat Samochód klasy E nr 2 o następujących parametrach minimalnych: rok
produkcji: 2012 - Skrzynia biegów: automatyczna - Silnik: wysokoprężny, spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro
5 (dostarczony pojazd będzie musiał posiadać stosowne oznaczenie spełnienia ww. normy) - Pojemność silnika nie mniejsza
niż 1980 cm - Moc znamieniowa silnika nie mniejsza niż 160 KM - Moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm - Rodzaj
nadwozia: sedan - Kolor nadwozia: lakier metalik, w kolorze ciemnym (czarny, grafitowy, granatowy, szary) - wymiary: 1)
długość: min. 4850 mm 2) szerokość: min. 1850 mm 3) wysokość: min. 1460 mm 4) rozstaw osi: min. 2830 mm - pojemność
zbiornika paliwa: min. 58 litrów - pojemność bagażnika: min. 480 litrów - wyposażenie: 1) kierownica usytuowana po lewej
stronie pojazdu 2) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 3) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 4)
kurtyny powietrzne 5) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu samochodu 6) reflektory przednie Bi - ksenonowe

ze spryskiwaczami reflektorów 7) czujnik deszczu 8) podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 9) ABS - system
zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 10) ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)
lub równoważny 11) ESP ( system stabilizacji toru jazdy) lub równoważny 12) wspomaganie układu kierowniczego 13)
immobiliser 14) alarm 15) komputer pokładowy 16) zdalne sterowanie centralnego zamka 17) klimatyzacja automatyczna co
najmniej dwustrefowa 18) czujniki parkowania z tyłu i z tyłu samochodu 19) instalacja radiowa (min. 8 głośników) 20)
wielofunkcyjna skórzana kierownica 21) radioodtwarzacz z CD i MP3 i możliwością obsługi z kierownicy 22) system
nawigacji satelitarnej z dokładną mapą Polski - instalowany przez producenta oferowanego samochodu 23) podgrzewane
fotele przednie 24) fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości 25) regulacja lędźwiowa fotela kierowcy 26) oświetlenie
wnętrza zapewniające swobodną możliwość czytania przez osoby siedzące na tylnej kanapie 27) elektrycznie sterowane
szyby z przodu i z tyłu 28) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 29) tapicerka skórzana w kolorze
jasnym 30) uchwyty dla foteli pasażera z tyłu i przodu samochodu - samochód musi być wyposażony w uchwyty dla
pasażerów, zarówno z tyłu jaki i z przodu samochodu, które umożliwią komfort w podróżowaniu (umożliwią zachowanie
właściwej pozycji siedzącej np. w trakcie pokonywania przez samochód zakrętów lub wykonywania nagłych manewrów).
Zazwyczaj opisane uchwyty mocowane są pod sufitem nad drzwiami po stronie pasażerów. Zamawiający pozostawia pełną
swobodę wyboru Wykonawca jeżeli chodzi o sposób i miejsce mocowania opisanych uchwytów. 31) obręcze kół ze stopów
lekkich dla opon o wymiarach min. 17 cali - w ilości 4 sztuk 32) koło dojazdowe lub zestaw naprawczy 33) komplet opon
zimowych 34) samochód musi być wyposażony w apteczkę 35) samochód objęty gwarancją mechaniczną producenta min. 2
lata 36) samochód objęty gwarancją na perforacje min. 10 lat Pozostałe wymagania dot. samochodów: Samochody muszą
spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych
poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii
Europejskiej dla tego typu samochodów. Samochody muszą być zarejestrowane w Warszawie (oznaczenie na tablicach
rejestracyjnych i nalepce kontrolnej województwa mazowieckiego). 1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący
zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat najmu pojazdów: 1) finansowanie - koszt samochodów, rejestracja
samochodów, przygotowanie samochodów do wydania, przekazanie samochodów i dokumentów Zamawiającemu,
Wykonawca zapewni odbiór samochodów w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47 A 00695 Warszawa), 2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez
cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance - zakres
terytorialny Unia Europejska . Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową (z
wyłączeniem franszyzy integralnej AC w wysokości nie wyższej niż 500 PLN), nie przewiduje się dodatkowych kosztów
związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem
umyślnym, działaniem kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka uderzającego, bądź kierującego
pojazdem bez wymaganych uprawnień. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy
ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. W
przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w zamian na okres 30 dni
samochód zastępczy tej samej klasy na tych samych warunkach co samochód, który uległ szkodzie. 3) samochód zastępczy
będzie dostępny w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania w uniemożliwiającej korzystanie z samochodu w
tym w szczególności na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 1 dzień roboczy, w przypadku likwidacji szkody
ubezpieczeniowej lub szkody całkowitej; w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją
zapewnienia samochodu tej samej klasy . 4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko lakiernicze w autoryzowanych stacjach obsługi, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez
producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej stacji obsługi na terenie Warszawy 5) serwis ogumienia - wymiana
sezonowa opon przed każdym sezonem (opony letnie i zimowe uznanego producenta), składowanie opon nieużytkowanych,
jeden punkt serwisowy na terenie Warszawy. Ponadto opony powinny zapewnić odpowiednio do klasy samochodu poziom
standardu bezpieczeństwa. Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po przejechaniu
40 tysięcy kilometrów 6) usługa holowania samochodów 7) administrowanie systemem serwisowym 8) raportowanie z
możliwością ustalenia centrów kosztów 9) stacja obsługi oferowanych samochodów osobowych na terenie m. st. Warszawy.
2. Oferowany samochód osobowy musi być w dniu podpisania protokołu przekazania sprawdzony pod względem
technicznym i gotowy do użytkowania. 3. Samochody osobowe będą wykorzystywane do przewozu osób. Kierowcami tych
samochodów będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego. 4. limit przebiegu kilometrów wynosi 25 000 km rocznie 5.
Opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów nie może przekroczyć 0,60 zł brutto za każdy przejechany km powyżej
ustalonego rocznego limitu km..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 66.11.40.00-2, 66.51.41.10-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

•

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku

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 spełnieniu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50
% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ncbir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul.
Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2012 godzina 10:00,
miejsce: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kancelaria, pok. 204 ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa.
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

