2SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3,
tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741, strona internetowa: www.narodowy.pl
2. Zamówienie realizowane w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY
3. Przedmiot zamówienia:
„Dostawa samochodu ciężarowego dla Teatru Narodowego w Warszawie”
CPV 34100000-8 Pojazdy silnikowe
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego
– rok produkcji 2019, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych.
3.2 Oferowany samochód ciężarowy musi spełniać warunki techniczne określone
w obowiązujących w Polsce przepisach prawa dla samochodów poruszających się
po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii
Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane
dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną).
3.3 Oferowany samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów
i musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
– „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
4. Termin realizacji zamówienia:
maksymalnie do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełni ania
tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1b
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.
1b, a dotyczące:
6.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
6.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności. Minimalna kwota ubezpieczenia 200 000,00 pln.
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6.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał co najmniej trzy dostawy na kwotę
nie mniejszą niż 200 000,00 pln netto każda.
7. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania
wykluczeniu na podstawie Art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
7.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
c) Wzory dokumentów, o których mowa w pkt a) i b) powyżej, są dostępne na stronie
internetowej Urzędu Zamówień publicznych w zakładce: Repozytorium wiedzy/
Wzorcowe dokumenty/ Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu
znowelizowanych przepisów ustawy Pzp.
d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – patrz pkt. 6.2 SIWZ.
e) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 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 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 – 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 –
patrz pkt. 6.3 SIWZ.
f)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 a) SIWZ oraz w pkt 7.1 b) SIWZ.

g)

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 a) SIWZ oraz w pkt 7.1 b) SIWZ.
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h)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 a) SIWZ oraz w pkt 7.1 b) SIWZ,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeni em
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.3 Inne dokumenty:
a) Wypełniony „FORMULARZ OFERTY” – Załącznik nr 2 do SIWZ,
b) Wypełniony „OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
8.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz pytania dotyczące treści SIWZ, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu
pocztą elektroniczną na adres kancelaria@narodowy.pl, z wypełnionym polem
„temat wiadomości”: „SIWZ na dostawę samochodu ciężarowego”,
w godz. 9:00 – 16:00.
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Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.2 Pisemne pytania dotyczące postępowania należy kierować, zgodnie z informacjami
podanymi w pkt. 8.1 powyżej do Krzysztofa Krupy – Kierownika Działu
Zaopatrzenia w TN.
9. Termin związania ofertą:
Przystępujący do przetargu związani będą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
10.1 Ofertę należy przygotować w języku polskim i w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie
dokumentów musi być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
10.2 Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ. Dokumenty
należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
10.3 Zamawiający wymaga, by każda strona oferty oraz załączników do oferty była podpisana
przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym –
zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze (podpis musi być opatrzony imienną
pieczątką) lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do
czynności prawnych musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
10.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu,
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10.5 W przypadku, gdy Wykonawca dokona zastrzeżenia o nieujawnianiu informacji
stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji – Zamawiający ograniczy dostęp do tych informacji pod
warunkiem, że informacje stanowiące tajemnicę tego przedsiębiorstwa będą załączone
do oferty w oddzielnej, zamkniętej kopercie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowią
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10.6 Zamawiający wymaga, by złożona w postępowaniu oferta była zszyta w sposób trwały
i miała kolejno ponumerowane strony.
10.7 Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
11.1 Oferty należy składać za pokwitowaniem, w Kancelarii Teatru, pokój 1.27b
(wejście „A" od strony ul. Wierzbowej 2): do dnia 20 maja 2019 r.
do godz. 10:00.
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11.2 Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
„Oferta na dostawę samochodu ciężarowego”
11.3 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: w dniu 20 maja 019 r. o godz. 10:15,
w siedzibie Zamawiającego, we foyer Sceny przy Wierzbowej, ul. Wierzbowa 3,
(wejście przez recepcję „B" od ul. Fredry).
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
12.1 Oferta musi zawierać wyrażoną w złotych polskich cenę netto, wysokość stawki podatku
VAT oraz cenę brutto.
12.2 Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w PLN.
13. Kryteria wyboru wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert:
13.1 Kryteria wyboru ofert:
a) najniższa cena
- 60 %= 60 pkt.
b) zużycie energii
- 20 % = 20 pkt.
c) emisja dwutlenku węgla
- 10 % = 10 pkt.
d) emisja zanieczyszczeń
- 10 % = 10 pkt.
13.2 Opis sposobu oceny ofert:
Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100),
wg następujących zasad:
a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 60
wartość punktowa kryterium "najniższa cena" jest obliczana wg wzoru:
C = (Cn : Cob) x 60
gdzie:
C
- ilość punktów przyznanych ofercie
Cn
- najniższa zaoferowana cena
Cob
- cena zaoferowana w ofercie badanej
b) oferta z najniższym zużyciem energii otrzyma maksymalną liczbę punktów: 20
wartość punktowa kryterium „zużycie energii” jest obliczana wg wzoru:
ZE = (Nze : Zeb) x 20
gdzie:
ZE
- ilość punktów przyznanych ofercie
Nze
- najniższe zużycie energii
Zeb
- zużycie energii w ofercie badanej
Uwaga:
Wielkość zużycia energii należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz.
559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w
przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą — określoną według innej metody pomiaru
zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert;
jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie, o ile w formularzu
oferty, we wskazanej pozycji wpisał: „brak danych”- otrzymuje 0 pkt w kryterium „ZE”
c) oferta z najniższą emisją dwutlenku węgla otrzyma maksymalną liczbę punktów: 10
wartość punktowa kryterium „emisja dwutlenku węgla” jest obliczana wg wzoru:
5

EDW = (Nedw : Edwb) x 10
gdzie:
EDW - ilość punktów przyznanych ofercie
Nedw - najniższa emisja dwutlenku węgla
Edwb - emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej
Uwaga:
Wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów
oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r.
nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych,
a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą — określoną według innej metody
pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada
dokładnych danych w tym zakresie, o ile w formularzu oferty, we wskazanej pozycji wpisał:
„brak danych”- otrzymuje 0 pkt w kryterium „EDW”
d) oferta z najniższą emisją zanieczyszczeń otrzyma maksymalną liczbę punktów: 10
wartość punktowa kryterium „emisja zanieczyszczeń” jest obliczana wg wzoru:
EZ = (Nez : Ezb) x 10
gdzie:
EZ
- ilość punktów przyznanych ofercie
Nez
- najniższa emisja zanieczyszczeń
Ezb
- emisja zanieczyszczeń w ofercie badanej
Uwaga:
Wielkość emisji zanieczyszczeń to suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych) podana zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U.
z 2011r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą — określoną według
innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie
posiada dokładnych danych w tym zakresie, o ile w formularzu oferty, we wskazanej pozycji
wpisał: „brak danych”- otrzymuje 0 pkt w kryterium „EZ”
13.3 Łączna liczba punktów wynikająca z sumy punktów uzyskanych w kryteriach: „najniższa
cena”, „zużycie energii ”, „emisja dwutlenku węgla”, „emisja zanieczyszczeń” stanowi
punktową ocenę całej oferty,
wartość punktowa oferty jest obliczana wg wzoru:
LP = C + ZE + EDW + EZ
gdzie: LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie zawarta
Umowa.

15. Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia Umowy:
Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie i miejscu
wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze jego oferty.
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16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:
16.1 Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
16.2 W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
16.3 Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z Wykonawcą,
który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta Umowa, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
19. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
22. Aukcja elektroniczna nie dotyczy niniejszego postępowania.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie tej części zamówienia,
której wykonanie powierzy Podwykonawcy.
25. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
Załącznik do SIWZ:
Załącznik nr 1 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Załącznik nr 2 – „FORMULARZ OFERTY”
Załącznik nr 3 – „OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Załącznik nr 4 – „UMOWA – WZÓR”
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