
 

 

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

www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne 

 

Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 

osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Numer ogłoszenia: 182578 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 

00-893 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 504 41 00, faks 22 504 41 39. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie 

nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  

i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

3. Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód był fabrycznie nowy, pozbawiony wad fabrycznych i prawnych.  

4. Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do nabycia w rozliczeniu jednego 

samochodu osobowego będącego własnością zamawiającego: Samochód osobowy Honda Accord 4D, Rok produkcji: 

2010 Przebieg: 127.185 tys. km (pojazd w ciągłej eksploatacji) Kolor nadwozia: czarny Stan techniczny: dobry.  

Oględzin samochodu będącego własnością Zamawiającego, można dokonywać w siedzibie Funduszu w godzinach 8:00 - 

15:00 po uprzednim umówieniu się osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami pod 

numerem tel. (22) 504 41 13, kom. 505 004 752. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1. 

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 dniach: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  

I TECHNICZNYM 

http://www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne
http://www.wfosigw.pl/


III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 opisuje, i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza złożeniem 

oświadczenia o spełnianiu warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje, i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza złożeniem 

oświadczenia o spełnianiu warunku 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje, i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza złożeniem 

oświadczenia o spełnianiu warunku 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje, i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza złożeniem 

oświadczenia o spełnianiu warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje, i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza złożeniem 

oświadczenia o spełnianiu 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 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: 

 inne dokumenty 



W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego do 

oferty należy załączyć wypełnioną i podpisaną Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie  

z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

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 - 80 

 2 - Ilość autoryzowanych stacji obsługi na terenie województwa mazowieckiego - 20 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia jednej lub kilku z następujących możliwości:  

1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy,  

2) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego,  

3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 

umowy,  

4) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania przedmiotu 

umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

http://www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/67 (I piętro), pokój nr 106. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2015 godzina 

09:00, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

ul. Ogrodowa 5/7 (parter). 

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 

 

 

http://www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

