
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Katowice: Dostawa materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Numer ogłoszenia: 18522 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
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 Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Francuska 78, 40-507 Katowice, woj.
śląskie, tel. 032 3593002, faks 032 3593001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych BRD dla
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia ma być
fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, cały 2.Dostawa: Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot
zamówienia do siedziby WORD w Katowicach, przy ul. Francuskiej 78. 3.Dostawa zostanie potwierdzona
przygotowanym przez Wykonawcę i podpisanym obustronnie protokołem zdawczo odbiorczym /bez zastrzeżeń/
który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 4.Materiały promocyjne BRD
Lp.Asortyment Ilość 1.Odblask fluorescencyjny miękki ze sznurkiem umożliwiającym jego zaczepienie, widoczny
w świetle reflektorów samochodowych z logo WORD Katowice w kształcie koła, koloru żółtego o średnicy min.
6,5 cm. Pakowane po 100 sztuk. 2000 szt. 2.Opaska samozaciskowa fluorescencyjna na rękę widoczna w
świetle reflektorów samochodowych z logo WORD Katowice o wymiarach: 34cm x 3 cm, koloru żółtego.
Pakowane po 100 sztuk. 3000 szt. 3.Naklejka odblaskowa fluorescencyjna, widoczna w świetle reflektorów
samochodowych z logo WORD Katowice. Kolor naklejek żółty. Kształt (otwartej dłoni) o średnicy minimum 55mm,
do uzgodnienia z zamawiającym. Pakowane po 100 sztuk. Odblask przed nadrukiem logo WORD. 1000 szt.
4.Kask rowerowy, warstwa wewnętrzna wykonana z tworzywa EPS, warstwa zewnętrzna tworzywo PVC. Otwory
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wentylacyjne. Regulowany, zapinany klamrą pasek pod brodę. Pokrętło regulujące obwód głowy typu /head-lock/.
Aerodynamiczny kształt.40 szt. 5.Kamizelka odblaskowa dla dorosłych. Opis/Materiał: kamizelka powinna być
wykonana z żółtej tkaniny poliestrowej. Powinna posiadać dwa odblaskowe pasy poziome, wykonane ze srebrnej
tkaniny zgodnej z europejską normą widoczności EN 471. Powinna posiadać zapięcie na rzep, klip lub suwak z
przodu. Kolor: żółty fluorescencyjny. Z rozbiciem na rozmiary: L /100 szt. i XL/100 szt. =200 szt. Zamawiający
wymaga 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy opisanym w pkt 4 tabeli..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 37.40.00.00-2, 18.44.41.12-1, 39.22.11.50-3,
48.00.00.00-8.
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: 14.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
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,
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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;

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 - 95
2 - Termin realizacji - 5

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
W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, co do przedmiotu umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z faktu,
że przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy z uwagi na postęp technologiczny został wycofany z
produkcji. Wówczas zastępuje się go produktem nowszym, o funkcjonalności i wydajności nie gorszej niż w SIWZ
oraz złożonej ofercie. Ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.word.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Katowicach 40-507 Katowice, ul, Francuska 78 Zamówienia Publiczne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016
godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 40-507 Katowice, ul, Francuska
78 SEKRETARIAT.
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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
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