
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie: Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby

Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny

81014446200000, ul. Mickiewicza 41 , 70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 914 256 100, e-mail sekretariat@wup.pl, faks 914 256 103.

Adres strony internetowej (URL): www.wup.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie, pok.

035 na parterze po lewej stronie od wejścia (oferta winna być złożona u pracownika Wydziału

Zamówień Publicznych i zaadresowana zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

OFERTY NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ W URNIE STOJĄCEJ W

PRZEDSIONKU/KORYTARZU).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem trzech samochodów osobowych na

potrzeby Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie

Numer referencyjny: WUP.XVA.322.71.ASzu.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Najem, trzech samochodów osobowych. Dostarczone samochody muszą być kompletne,

wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz dopuszczone do

obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany do przewozu

osób wraz z bagażami podręcznymi. Wykonawca dostarczy pojazdy w terminie do 30 dni od dnia

zawarcia umowy (nie wcześniej niż 1 września 2020 r.), czas trwania najmu wynosi 36 miesięcy od

dnia protokolarnego przekazania samochodów, z uwzględnieniem następujących wymagań

Zamawiającego:
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II.5) Główny kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

50112100-4

66516000-0

66512100-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  36  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

36

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że Wykonawca posiada

minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim

poziomie jakości – tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 3 dostawy , a każdej z nich

przedmiotem był odpłatny najem (na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź leasingu) minimum 1

samochodu osobowego na okres minimum 1 roku. Przez dostawę Zamawiający rozumie nabywanie

rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy

oraz leasingu płatną formę umowy cywilnoprawnej lub umowy leasingowej najmu pojazdów

osobowych. UWAGA: Przez samochód osobowy Zamawiający rozumie samochód osobowy w

rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm), który

samochód osobowy definiuje, jako: „pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do

przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu”. Dokumentem

potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie złożony przez Wykonawcę:

wykaz dostaw, sporządzony wg wzoru, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnianie wyżej

wymienionych warunków na podstawie dokumentów, które musi złożyć Wykonawca, wskazanych

powyżej, Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą spełnia/nie

spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach
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wymaganych w specyfikacji.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których

mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. Informacje te zostały szczegółowo opisane w Rozdziale V

SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
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USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku wskazania dostępności przedmiotowych dokumentów w

formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę

dokumenty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale Vb.

SIWZ. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną w/w dokument składa każdy z

wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument ten należy złożyć w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt

10 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości lub wskazać dostępność przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej

pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których

Zamawiający w formie elektronicznej samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę

dokumenty. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy przedmiotowe dokumenty będą dostępne

pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym wyłączenie w języku obcym (innym niż

język polski), Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz tłumaczeniem na język

polski. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

pkt 10 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c)

Dokumenty o których mowa pkt 10 ppkt 1 litera a) i b) niniejszego rozdziału, powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) W zakresie

dokumentów, o których mowa w pkt 10 ppkt 1) niniejszego rozdziału, albo odpowiadających im

dokumentów określonych w pkt 10 ppkt 1 litera a) i b) – w przypadku wskazania przez Wykonawcę

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
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oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art.

25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i braku podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp),

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne. e) W przypadku

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: wykazu dostaw wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6

do SIWZ, w celu wykonania potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w

postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) SIWZ. W przypadku składania

oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

-Wykonawca, w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania

oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Dokument ten należy złożyć w oryginale. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i

dokumenty: 1) Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu

realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także

informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2)

Oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) Specyfikacja techniczna

samochodów – dokument Wykonawcy zgodnie z SOPZ UWAGA: dokument stanowi treść oferty -

w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w dokumentu – Zamawiający uzna ofertę

Wykonawcy za niezgodną z treścią SIWZ i zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy PZP. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdziałem VI. 4 niniejszej SIWZ –

jeżeli dotyczy. 5) Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o

współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub

notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00

Wielkość zużycia energii (E) 14,00

Wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla) (W) 14,00

Wielkość emisji zanieczyszczeń NOX (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek

stałych) (Z)
12,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
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Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z projektem umowy: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności. 2. Stosownie do przepisu art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 3. Wprowadzane zmiany mogą

dotyczyć: a) W przypadku kasacji lub kradzieży użytkowanego samochodu, Zamawiający dopuszcza

możliwość, aby Wykonawca zastąpił zaoferowany samochód na model o tożsamych lub wyższych

parametrach technicznych a wartość miesięcznej opłaty najmu nie zostanie zwiększona. b) Możliwości

wymiany przez Wykonawcę samochodu w trakcie obowiązywania umowy z przyczyn innych niż

kasacja lub kradzież, na model o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych a wartość

miesięcznej opłaty najmu nie zostanie zwiększona. O zmianie pojazdu, Wykonawca poinformuje

Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed jej dokonaniem wraz z uzasadnieniem okoliczności

konieczności wymiany pojazdu na inny. Zmiana pojazdu nastąpi bez przerw. c) Zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy

i uniemożliwiającym jego pełną realizację lub inna okoliczność mająca wpływ na realizację umowy. d)

Zmiany stacji kontroli pojazdów/ serwisowej/ naprawczej, w których Zamawiający będzie dokonywał

nieodpłatnych serwisów, napraw, przeglądów rejestracyjnych, zgodnie z zapisami umowy. e) Zmiany

terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej przedłużającymi się czynnościami prowadzącymi

do wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Termin wykonania umowy

może ulec skróceniu, maksymalnie nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4.

Wszystkie postanowienia określone w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
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wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Strony

przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w

formie aneksu do umowy, w przypadku zmiany: a) stawiki podatku od towarów i usług; b) wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie

Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów

wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowa kalkulację

zmiany wysokości wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 5. Zamawiający może żądać

od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w

tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki

sposób zmiany przepisów, wpłynęły na koszt wykonania przedmiotowego zamówienia. Ewentualna

zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez

Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do niniejszej umowy. 7. Zamawiający, po

stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na

należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz po ich udokumentowaniu,

dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: a. Zmianę terminu wykonania umowy lub jej części,

lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; b. Zmianę sposobu wykonywania

dostawy; c. Zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub

sposobu rozliczania wynagrodzenia wykonawcy; - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 2. Wszystkie powyższe

postanowienia, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, stanowią katalog zmian na które, Zamawiający

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-18, godzina: 09:00,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Administratorem danych osobowych w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Zamawiający tj.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentowany przez Dyrektora WUP p. Andrzeja Przewodę.

2. Administrator danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania

z przepisami o ochronie danych osobowych. 3. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie został

powołany Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres

e-mail: iod@wup.pl lub pisemnie na adres Administratora. 4. Dane osobowe osób wyznaczonych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich

informacji/danych uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostają udostępnione

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 5. Wykonawca oświadcza, iż posiada zgodę osób wyznaczonych

do realizacji zamówienia, do przetwarzania ich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, dane

kontaktowe oraz, że te dane przetwarzane będą przez Strony wyłącznie dla potrzeb wykonywania

niniejszej umowy, przez okres jej trwania oraz celów podatkowych, rachunkowych i przez czas

niezbędny do rozliczenia przedmiotowej umowy. 6. Dane osobowe osób wskazanych w umowie do

kontaktu między Stronami oraz udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe osób do realizacji

zamówienia przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przedmiotowej

umowy. 7. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych osób wskazanych w umowie będą osoby

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym przedmiotowa

umowa. Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 8. Wykonawca oraz Zamawiający przetwarza

dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej

umowy oraz celów podatkowych, rachunkowych i przez czas niezbędny do rozliczenia przedmiotowej
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umowy. 9. Dane osobowe będą przechowywane u Zamawiającego przez okres wynikający z

obowiązującego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 10. Obowiązek podania przez Wykonawcę

danych osobowych dotyczących bezpośrednio gromadzonych danych osobowych jest wymogiem,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją

przedmiotowej umowy. 11. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych osób wskazanych w

umowie oraz udostępnionych przez Wykonawcę danych osobowych osób do realizacji zamówienia,

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; a) na

podstawie art. 15 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych

osobowych, b) na podstawie art. 16 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do sprostowania

swoich danych osobowych, c) na podstawie art. 18 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo

do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych danej osoby narusza przepisy

RODO. 12. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych osób, osoby której dane dotyczą, nie

przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania zgromadzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 13. Gromadzone dane

są przez Strony odpowiednio zabezpieczone oraz chronione z zastosowaniem środków technicznych i

organizacyjnych, aby dane zgromadzone nie były zmieniane przez osoby nieupoważnione lub nie były

udostępniane osobom nieupoważnionym.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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