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

www.krasnobrod.pl

Krasnobród: Dostawa autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zaj ęciowej

w Dominikanówce.

Numer ogłoszenia: 280275 - 2013; data zamieszczenia : 23.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691,

faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Dominikanówce..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Parametry i wyposażenie samochodu.

Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów

lepszych: CECHY JAKOŚCIOWE rok produkcji: pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2013r. lub

wyprodukowany w 2014r. model aktualnie wytwarzany przez producenta. nieużywany, technicznie sprawny.

gwarancja podstawowa na pojazd minimum trzy lata lub 100 000km w zależności co pierwsze nastąpi, gwarancja

na powłokę lakierniczą minimum dwa lata, gwarancja na perforację nadwozia - nie mniej niż 6 lat, spełniający

wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po

drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu

drogowym (tekst jednolity dz. u. z 2005r. nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych

do tej ustawy, posiadający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy - prawo o ruchu drogowym,

dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, świadectwo homologacji

przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. spełniający wymogi - minimum dyrektywy CEE

EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin, pojazd oznakowany informacją o przewozie osób

niepełnosprawnych PARAMETRY TECHNICZNE UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE NADWOZIE Nadwozie

samonośne całkowicie stalowe częściowo ocynkowane Zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub
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szarym Kolor Nadwozia standardowy, niemetalizowany Nadwozie autobusu przeszklone, szyby w przestrzeni

pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne; Drzwi boczne przesuwne po stronie prawej pojazdu Lusterka

boczne, regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym

polu widzenia). Całkowita liczba miejsc w pojeździe - (19 osób + kierowca). Samochód wyposażony w

zamontowane na pojeździe w przednie i tylne błotochrony drzwi tylne nie przeszklone otwierane na 180 stopni.

ścianka oddzielająca za fotelem kierowcy półki nad przednią szybą oraz schowek nad kabiną kierowcy

BEZPIECZEŃSTWO Pojazd na myć wyposażony w EDS - elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego Pojazd

może być wyposażony w system MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania

silnikiem. Pojazd ma być wyposażony w ESP - system stabilizacji toru jazdy Hamulce tarczowe wentylowane z

przodu i z tyłu. Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. Światła do jazdy dziennej,

włączane automatycznie. Trzecie światło Stop ogranicznik prędkości do 100 km/h system zapobiegający

zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania, system

optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania, system

stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania, poduszka powietrzna dla kierowcy,

czujnik cofania w tylnym zderzaku, Wyposażenie funkcjonalne autobus musi posiadać 1 miejsce do kotwiczenia

wózka inwalidzkiego i atestowane mocowanie na wózek inwalidzki, komplet pasów do zamocowania wózka

inwalidzkiego do szyn, przystosowanie części foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu

jednej osoby niepełnosprawnej na wózku pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku klimatyzacja z

półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej.

niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej, urządzenie umożliwiające rozruch

silnika w niskich temperaturach(poniżej -18 stopni Celsjusza). dogrzewacz silnika akumulator wzmocniony

alternator wzmocniony tachograf cyfrowy pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, 2 kliny pod koła,

podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, poręcze zabezpieczające po lewej i

prawej stronie wejścia w przedziale pasażerskim Zabezpieczenie przed kradzieżą Immobiliser centralny zamek

sterowany pilotem Przestrzeń pasażerska Fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia

odcinka lędźwiowego z podłokietnikiem wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1850mm; pasy

bezpieczeństwa dla każdego pasażera i kierowcy; podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, komfortowe

wyłożenie ścian bocznych i dachu (pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką), zasłonki

przeciwsłoneczne w oknach, izolacja dźwiękowo - termiczna wnętrza samochodu, dwa wybijaki szyb

samochodowych wraz z ostrzem do ciecia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść

awaryjnych, wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją

jazdy nocnej, półki w przedziale pasażerskim, szyby w drzwiach przednich opuszczane, wentylator nawiewno -

wywiewny w dachu, właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego, lusterko wsteczne wewnętrzne, długość

całkowita pojazdu powyżej 7000mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 1990mm,

rozstaw osi minimum 4000mm, oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem osoby niepełnosprawne wejście

do przedziału pasażerskiego drzwiami przesuwnymi; radioodbiornik z odtwarzaczem CD/MP3 oraz wejściem USB

przygotowanie do montażu radia - wszystkie punkty przewidziane przez producenta na umieszczenie głośników

wypełnione muszą być zamontowanymi głośnikami. Głośniki minimum dwudrożne. Przygotowanie do montażu
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radia: antena w lusterkach zewnętrznych, SILNIK Silnik - WYSOKOPRĘŻNY Moc silnika nie mniejsza niż 160 KM

Silnik pojazdu ma spełniać normę emisji spalin EURO 5 UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU Napęd na koła tylne

bliźniaki, skrzynia biegów manualna, 6 biegowa (plus bieg wsteczny) układ kierowniczy ze wspomaganiem KOŁA

opony bezdętkowe letnie z pełnowymiarowym kołem zapasowym i felgami stalowymi z kołpakami (komplet),

opony bezdętkowe zimowe z felgami (komplet), ILOŚĆ ZAMAWIANYCH RZECZY Jeden autobus.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 105.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania

specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
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NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 dotycz ące przynale żności 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 - 80

2 - Zużycie energii - 5

3 - Emisja dwutlenku węgla - 5

4 - Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - 5

5 - Zaoferowanie pojazdu wyposażonego w silnik przystosowany do spalania biopaliw ciekłych - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie
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której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich

wprowadzenia wyniknie z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany

mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych,

organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z

Wykonawcą. 2. Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt. 1 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian

umowy dotyczących w szczególności: a) zmiany parametrów przedmiotu umowy na wyższe (korzystniejsze dla

Zamawiającego) w cenie pojazdu z oferty, b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, c)

zmiany terminu wykonania umowy w związku z wydłużeniem procedury rejestracji pojazdu przez Zamawiającego,

d) zmiany siedziby jednej ze stron umowy; e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy

f) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); g) Konieczności zmiany

terminu realizacji w związku z działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.krasnobrod.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Krasnobrodzie

ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.01.2014

godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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