Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.nowewarpno.pl

Nowe Warpno: Likwidacja barier transportowych - zakup
mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 53192 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno , pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 3129660, faks 91 3129713.
·

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowewarpno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier transportowych zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Samochód osobowy
fabrycznie nowy, 2. Rok produkcji - 2012, 3. Rodzaj i moc silnika: silnik wysokoprężny,
turbodoładowany, min 115 KM, pojemność powyżej 1950 cm3; 4. Norma spalania: Euro 5
(maksymalne wartości emisji spalin wynikające z normy Euro 5: tlenków azotu - 0,18 g/km, cząstek
stałych - 0,005 g/km, węglowodorów - 0,05 g/km), 5. Zużycie paliwa - maksymalnie 8 l /100 km w
cyklu mieszanym, 6. Zużycie energii: wielkość zużywanej energii obliczona, jako iloczyn zużycia
paliwa w cyklu mieszanym [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] - maksymalnie 288
[MJ/km], 7. Emisja dwutlenku węgla: maksymalnie: 250 g/km, 8. Skrzynia biegów: minimum 6biegowa (5+ wsteczny) mechaniczna, 9. Ilość miejsc: 9 miejsc w kabinie (kierowca + 8 pasażerów),
10. Homologacja auta bazowego - kombi 9 osobowe /fabryczne/, 11. Homologacja pojazdu do

przewozu osób niepełnosprawnych: możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, 12.
Napęd na koła przednie, 13. Niezależne zawieszenie przednie i tylne, 14. Wyposażenie: - fotel
kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia siedziska i wysokości, wyposażony podłokietniki regulacja kolumny kierownicy: minimum w dwóch płaszczyznach - poduszka powietrzna: kierowcy i
pasażera 1 rzędu (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji), - drzwi boczne:
umożliwiające dostęp do 2 i 3 rzędu siedzeń lub przestrzeni bagażowej - przesuwne, prawa strona,
- tylne drzwi: z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem, - drugi i trzeci rząd siedzeń:
składany, umożliwiający zmianę funkcji pojazdu z osobowego na dostawczy, - wszystkie siedzenia
wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe, - wspomaganie układu kierowniczego, - ABS, ESP, - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, - elektroniczna
blokada mechanizmu różnicowego, - hamulce : tarczowe, wentylowane z przodu i z tyłu, autoalarm, - Immobiliser - elektroniczny włączany samoczynnie, - centralny zamek, - sterowanie
zamkiem i autoalarmem z pilota, - lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, sterowanie elektryczne bocznych szyb przednich, - zagłówki z regulacją wysokości, - przednie
reflektory halogenowe, - pełnowymiarowe koło zapasowe, - radio stereo z odtwarzaczem CD i MP3,
- komplet głośników, - klimatyzacja, - czujnik parkowania - minimum w tylnym zderzaku, - całkowite
fabryczne przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne - atermiczne, - fabrycznie przyciemniane
szyby, - rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach, - wszystkie siedzenia wyłożone tapicerką z
tkaniny, - fabryczne i pełne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej - dodatkowy wymiennik ciepła, - gaśnica, trójkąt, apteczka,
narzędzia, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe, - dodatkowy komplet kół (felgi stalowe) z
oponami zimowymi, 15. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku: wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3
rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu, - wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, schowek - pojemnik na pasy, - szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu, - komplet pasów do
mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn, - pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na
wózku inwalidzkim, - oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób
niepełnosprawnych). - winda załadowawcza (hydrauliczny podnośnik)ułatwiająca wprowadzenie
wózka inwalidzkiego do i z wnętrza samochodu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany
został w załączniku nr 7 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.
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: Zakończenie: 30.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

·

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

·

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

·

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że

warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
·

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

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)
Poza dokumentami potwierdzającymi spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta powinna
również zawierać: a) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) b) Wypełniony załącznik
Nr 5 do formularza oferty Minimalne wymagania dla autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych w konfiguracji 8+1 (łącznie z kierowcą), c) W przypadku, gdy wykonawcę w
przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy
lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i
zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika
oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę
ustanowionego, jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru powinny
zostać dołączone do oferty. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania
określone przez zamawiającego wykonawca powinien złożyć oświadczenie zawarte w formularzu
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) osoby
upoważnionej do kierowania dostawami z ramienia wykonawcy w przypadku zaistnienia takiej
konieczności (zdarzenia losowe) b) danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia Warunki
dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień
zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych
okoliczności, c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.nowewarpno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Nowe Warpno; pl. Zwycięstwa 1; 72-022 Nowe Warpno; sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowe Warpno; pl. Zwycięstwa 1; 72-022 Nowe
Warpno; sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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

