
Warszawa: Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego 
w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156.09 pt. Ochrona ex-situ 

dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce 
wschodniej

Numer ogłoszenia: 125436 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 22 6483856 w. 212.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polska Akademia Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu terenowego 4x4 

fabrycznie nowego w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156.09 pt. Ochrona ex-situ dziko 

rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Parametry wymagane - 

samochód fabrycznie nowy, - rok produkcji nie starszy niż 2010 - samochód terenowy 5 osobowy, 5 

drzwiowy, - za drugim rzędem siedzeń przedział bagażowy - napęd stały 4x4 plus reduktor - felgi 

aluminiowe 2.Wymiary: - dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t - prześwit podwozia bez obciążenia 

min. 200 mm - minimalna pojemność bagażnika powyżej 400 l przy normalnej pozycji tylnego 

siedzenia - dopuszczalna ładowność min. 500 kg 3.Silnik: - pojemność: nie mniej niż 1800 cm³ - 

moc: nie mniej niż 130 KM - benzynowy lub diesel 4.Dodatkowe wymogi techniczne: - 

wspomaganie układu kierowniczego - skrzynia biegów manualna - immobiliser fabryczny - system 

zapobiegający staczaniu się pojazdu przy ruszaniu pod górę 5.Wyposażenie z zakresu 



bezpieczeństwa: - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc - poduszki powietrzne 

czołowe, boczne oraz zintegrowane kurtyny powietrzne - przednie reflektory ksenonowe - przednie 

reflektory przeciwmgielne - hamulce tarczowe na obu osiach - system wspomagania hamowania 

awaryjnego - system ABS plus elektroniczny rozdział sił hamowania - system stabilizacji toru jazdy i 

kontroli trakcji 6.Wyposażenie wnętrza: - zamek centralny - autoalarm sterowany pilotem - komputer 

pokładowy - instalacja radiowa kompletna z radiem, CD i głośnikami - podgrzewane i regulowane 

elektrycznie lusterka zewnętrzne - elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi z blokadą - 

klimatyzacja automatyczna - podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku wycieraczek - 

podgrzewana szyba tylna z wycieraczką i spryskiwaczem 7.Wyposażenie zewnętrzne: - koło 

zapasowe - pełnowymiarowe - trzecie światło -stop - relingi dachowe - hak holowniczy do przyczepy 

o masie całkowitej 2 t - osłony przeciwbłotne przednie i tylne - podnośnik samochodowy 

hydrauliczny 8.Gwarancja: - nie mniej niż 3 lata gwarancji na cały samochód wraz z wyposażeniem 

bez limitu kilometrów, - nie mniej niż 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 3 lata 

gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne - nie mniej niż 12 lat gwarancji na perforację - pełen 

pakiet ubezpieczeniowy 9.Kryteria środowiskowe: - spełnienie warunków norm emisji spalin min. 

EURO V 10.Dane uzupełniające: - lakier metalizowany - wnętrze i tapicerka w ciemnym kolorze - 

bagażnik dachowy fabrycznie montowany - kratka poprzeczna za tylnym siedzeniem - wykładzina 

ochronna bagażnika - siatki mocujące w bagażniku -boki i tył kanapy - roleta bagażnika - komplet 

kół z oponami zimowymi na felgach aluminiowych - nawigacja GPS z mapą Polski w języku polskim 

- nakładka ochronna na tylny zderzak - osłony elementów całego podwozia - osłona dolnej krawędzi 

tylnego i przedniego zderzaka - dywaniki gumowe w kabinie - tylny uchwyt na trzy rowery.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.33.00-5.

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 dniach: 60.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5000 PLN

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 12.1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich 

spełniania. Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 12.1.1. Posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 12.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 12.1.3. 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 12.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 12.2. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki 

określone w pkt 12.1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 12.3. Wykonawca 

jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 niniejszej 

SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 12.4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia 

warunki, o których mowa w pkt 12.1. SIWZ na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 13.1. 

oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, 

wymienionych w pkt. 13 SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 12.5. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 12.6. Wykonawca, 

który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z 

postępowania.



• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz 

braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć: 1. 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych - (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ), 2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 

4 do SIWZ), 3. 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 

1 pkt 2 ustawy. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 

składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości, b) 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, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 

się o zamówienie; 5. Dokument o którym mowa w pkt 3 musi być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 5 stosuje się odpowiednio. 7. Jeżeli 

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. SIWZ, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 12.5. SIWZ, a podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3 

SIWZ. 8. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie. 1). Oferta musi 



być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika. 2). Wymagane oświadczenia 

lub dokumenty wskazane w pkt. 13.2 oraz 13.4, winny być złożone przez każdy podmiot. 

3). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 13.1. powinien przedłożyć ten, lub ci 

spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam 

zakresie.

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 

• 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.6) INNE DOKUMENTY

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



16.1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z 

określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom; b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 13. 

niniejszej SIWZ lub wymagane z mocy obowiązujących przepisów; c) formularz zawierający 

parametry techniczne oferowanego samochodu - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 5 do SIWZ, d) materiały prezentujące oferowany model samochodu np. katalogi, zdjęcia, foldery 

itp. e) pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób 

udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 

2 ustawy Pzp) o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających 

się na ofertę, f) dowodu wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami pkt. 15 SIWZ; g) 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 16.11. poniżej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce 

zastrzec określone informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa; 16.2. Oferta musi 

być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ. 16.3. Wykonawca ma prawo 

złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 16.4. Oferta oraz wszelkie dokumenty 

wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi: a)oferta musi zostać 

sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, b)formularz oferty i wszystkie załączane 

dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) 

muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez 

osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, d)pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w 16.4. lit. b SIWZ) 

należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezantacji 

danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że Specyfikacja 

stanowi inaczej. 16.5. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 16.6. Określone w pkt 13 SIWZ 

dokumenty składające się na ofertę, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

16.7.Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 



język polski, sporządzonym przez wykonawcę. 16.8. Zaleca się, aby dokumenty składające się na 

ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt 13 SIWZ. 16.9 Zaleca się ponumerowanie stron 

oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 16.10.We wszystkich przypadkach, 

gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści 

pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej. 16.11. 

W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofercie.

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.ogrod-powsin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.ogrod-

powsin.pl.

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

08.06.2011 godzina 13:15, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 

przy ul. Prawdziwka 2 w budynku Sekretariat -Gronówek w godz. 8.00 - 15.00, do dnia 8 czerwca 

2011r. do godziny 13:15..

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


