Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu
2015-02-25 o godzinie 11:57 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 2015-02-25 o godzinie 11:57 (numer ogłoszenia 420642015).
Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie
odpowiadać.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń
prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych.
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Somonino: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 42064 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Somonino , ul. Ceynowy, 83-314 Somonino, woj.
pomorskie, tel. 058 6841121, faks 058 6841144.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.somonino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup autobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego autobusu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach o następującej charakterystyce i parametrach:
1. Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji 2015, dostosowany do przewozu 17 osób z
możliwością przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózku (po wymontowaniu 2
tylnich rzędów foteli), 2. Pojazd fabrycznie homologowany jako autobus wraz z badaniem
technicznym na pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 3. Pojazd musi
posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu. 4.
Nadwozie autobusu: a przeszkolone, szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione i
termoizolacyjne, b długość całkowita pojazdu do 7100 mm, c magnetyczne oznakowanie
pojazdu z przodu i z tyłu symbolem (osoby niepełnosprawne) d wejście do przedziału

pasażerskiego drzwiami przesuwnymi, e hamulec tarczowy obu osi. 5. Silnik autobusu: a
wersja diesel, b moc min 105kW-143 KM, c bezpośredni wtrysk paliwa o pojemności min
2100 cm3, d spełniający normy czystości spalin EURO 5. 6. Skrzynia biegów manualna, 6biegowa, 7. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz bezpieczną i regulowaną kolumną
kierownicy, 8. Ogranicznik prędkości do 100 km/h, 9. Bezpieczeństwo: a system
zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający
podobne zadania, b system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub
równoważny spełniający podobne zadania, c system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub
równoważny spełniający podobne zadania, d pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera i
kierowcy, e regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa z przodu, f siedzenie kierowcy z
regulacją w 3 płaszczyznach + podłokietnik, g trzy poduszki powietrzne: boczna i czołowa
kierowcy oraz czołowa pasażera z przodu, h immobiliser, i centralny zamek z funkcją
selektywnego otwierania drzwi + autoalarm, j trzecie światło stop, k światła do jazdy dzienne,
l czujnik niezapiętego pasa kierowcy, m fabryczny czujnik cofania, n dodatkowe
kierunkowskazy w tylniej części dachu pojazdu - wymogi oznakowania pojazdu. 10. Koła: a
komplet opon letnich z kołem zapasowym i felgami stalowymi b komplet opon zimowych, c
kołpaki zakrywające całą felgę, d ogumienie bezdętkowe. e chlapacze z przodu i tyłu. 11.
Wnętrze pojazdu: a klimatyzacja manualna - przód, b klimatyzacja manualna z filtrem i
regulacją nawiewu nad każdym siedzeniem w przedziale pasażerskim z nawiewem
samolotowym, c dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z nawiewem powietrza pod
każdym fotelem, d oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją jazdy nocnej, e oświetlenie
stopnia bocznego wejściowego, f radio fabryczne CD +MP3, USB sterowane przy
kierownicy, g nagłośnienie w przedziale pasażerskim, h dwumiejscowa kanapa dla pasażerów
w przodu, i podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, j pokrycie ścian, sufitu tapicerką
miękką, k wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na
ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych, l wysuwany elektrycznie stopień przy
drzwiach bocznych, m szyby w drzwiach przeszklone, w przednich elektrycznie opuszczane,
n lusterko wsteczne wewnętrzne, o zegar pomiaru czasu, p uchwyty do wsiadania, q sygnał
dźwiękowy o niewyłącznych światłach, r drzwi tylnie przeszkolone otwierane na 180 stopni +
szyba ogrzewana, s zamykany schowek w desce rozdzielczej. 12. Miejsca dla osób
niepełnosprawnych: a przystosowanie dwóch rzędów tylnych foteli do łatwego montażu i
demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na
wózkach, b szyny podłogowe do zamocowania 2 wózków inwalidzkich, c komplet pasów do
zamocowania 2 wózków inwalidzkich do szyn, d dwa komplety pasów zabezpieczających
osobę niepełnosprawną na wózku, e możliwość wprowadzenia osoby niepełnosprawnej na
wózku tylnymi drzwiami, f najazdy dwuczęściowe z bieżnią antypoślizgową do
wprowadzenia osób na wózkach, g wyrównanie podłogi w miejscu montażu wózków
inwalidzkich. 13. Warunki gwarancji: a gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, b gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy, c
gwarancja na perforację korozyjną nadwozia - minimum 6 lat, d pojazd musi mieć instrukcję
w języku polskim, e przeglądy serwisowe nie częściej niż co 40 tys. kilometrów. 14. Wymogi
dodatkowe: a kolor lakieru nie metalik odcienie niebieskiego (przed dostawą kolor należy
uzgodnić z zamawiającym), b tapicerka w kolorze grafitowym, szarym lub szaro - grafitowym
(przed dostawą kolor należy uzgodnić z zamawiającym), c tachograf cyfrowy, d tempomat, e
pozostałe akcesoria: apteczka, gaśnica, trójkąt, klin pod koła, podnośnik samochodowy wraz z
kluczem do demontażu kół, f halogeny, g półki pod dachem w kabinie. 15. Zapewnienie
autoryzowanej stacji obsługi w odległości nie większej niż 100 km od siedziby
zamawiającego, gwarantującego wykonanie obowiązkowych obsług..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

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: Zakończenie:
30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: . Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający żąda od
Wykonawców wniesienia wadium: - w wysokości 4.000,- (słownie:czterytysiącezłotych
00.100)
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 określa warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę
jednego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z podaniem jej
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu, że ta dostawa została wykonana należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

zamawiający nie określa warunku w tym 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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

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 - 90
2 - serwis - 10

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
1) Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w ust.2 2) Zmiany w
umowie mogą dotyczyć: a) zmiany terminu zakończenia realizacji dostawy w przypadku gdy
będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Stron np. wystąpieniem siły wyższej, lub
z inicjatywy Instytucji Wdrażającej, a jedna ze stron wystąpi do drugiej w formie pisemnej o
przesunięcie (lub wydłużenie) terminu realizacji zamówienia i to szczegółowo uzasadni.
Przesunięcie realizacji dostawy możliwe jest również w przypadku wprowadzenia zmian do
wniosku o dofinansowanie, b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: zmiany stawki podatku VAT, - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r.m o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę. 3) Warunki dokonywania zmian: a) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian
na realizację zamówienia, b) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
nieważności takiej zmiany. 4) Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty
nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: a)
zmianę rachunku bankowego, b) zmiany adresowe. 5) Strony zobowiązane są do wzajemnego
powiadomienia się na piśmie o zmianach, o których mowa w ust. 4.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: bip.somonino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad
Gminy w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w
Somko0ninie, ul. Ceynowyn 21, 83-314 Somonino (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: tak

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski

