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Urz d Zamówie Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
publikacja obowi zkowa x
publikacja nieobowi zkowa

Roboty budowlane
Dostawy
x
Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa: Gmina Miejska K trzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta – Krzysztofa He mana
Adres pocztowy:
Miejscowo : K trzyn
Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów:
Monika Saik- w sprawach proceduralnych,
Andrzej Młotkowski - w sprawach technicznych

Kod pocztowy:
Województwo:
11-400 K trzyn
Warmi sko- Mazurskie
Tel.:
0-89 prefiks 752-05-65
0-89 prefiks 751-38-05

E-mail: umketrzyn@ketrzyn.com.pl

Fax: 0-89 prefiks 752-05-31

Adresy internetowe (je eli dotyczy)
Ogólny adres zamawiaj cego (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dost pne s informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów (URL):

Wi cej informacji mo na uzyska pod adresem:

X jak podano wy ej dla osoby upowa nionej do kontaktów
Inny: prosz wypełni zał cznik A.I
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem:
X jak podano wy ej dla osoby upowa nionej do kontaktów
Inny: prosz wypełni zał cznik A.II
Wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub oferty nale y przesyła na adres:
X jak podano wy ej dla osoby upowa nionej do kontaktów
Inny: prosz wypełni zał cznik A.III
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNO CI
Administracja rz dowa centralna
Administracja rz dowa terenowa
X Administracja samorz dowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli pa stwowej lub ochrony prawa, s d lub
trybunał
Pa stwowa szkoła wy sza
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (prosz okre li ):
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X Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porz dek i bezpiecze stwo publiczne
rodowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (prosz okre li ):
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Zamawiaj cy dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiaj cych

tak

nie X

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Zakup i dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub wiadczenia usług
(Wybra wył cznie jedn kategori – roboty budowlane, dostawy lub usługi)
(a) Roboty budowlane

(b) Dostawy

X

(c) Usługi

Wykonanie

Kupno

X

Kategoria usług:

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzier awa

Realizacja obiektu budowlanego za
pomoc dowolnych rodków,
zgodnie z wymaganiami
okre lonymi przez zamawiaj cego

Najem
Leasing
Inne

Główne miejsce lub lokalizacja robót
budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy

Główne miejsce wiadczenia usług

Gmina Miejska K trzyn
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego X

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (je eli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawc

Maksymalna liczba
wykonawców planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach:

lub miesi cach:

Warto

umowy ramowej (poda wył cznie dane liczbowe):

Warto

bez VAT:

Waluta

lub zakres: mi dzy
Cz stotliwo

oraz warto

nr

a

Waluta:

zamówie , które zostan udzielone (je eli mo liwe do okre lenia):

II.1.5) Okre lenie przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
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II.1.6) Informacja o o wiadczeniach i dokumentach potwierdzaj cych spełnianie przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymaga okre lonych przez zamawiaj cego
Dokumenty i o wiadczenia:
1) formularz ofertowy – na zał czonym druku
2) o wiadczenie – na zał czonym druku
3) karta informacyjna – na zał czonym druku
4) uzupełniony, parafowany i zaakceptowany projekt umowy - w zał czeniu
5) aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej z dat
wystawienia nie wcze niej ni 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
6) wykaz wykonanych w ci gu ostatnich 3 lat dostaw porównywalnych z przedmiotem zamówienia z referencjami,
7) informacja o przedmiocie dostawy: w szczególno ci dokumentacja potwierdzaj ca osi ganie parametrów
technicznych wskazanych przez zamawiaj cego, pogl dowe rysunki techniczne i zdj cia, dane o posiadanych
atestach i aprobatach technicznych i in.
8) za wiadczenie o terminowym regulowaniu składek ZUS – z dat wystawienia nie wcze niej ni 3 miesi ce od
wyznaczonego terminu składania ofert.
9) za wiadczenie Urz du Skarbowego o braku zaległo ci podatkowych – z dat wystawienia nie wcze niej ni 3
miesi ce od wyznaczonego terminu składania ofert.
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE (CPV)
Słownik uzupełniaj cy (je eli dotyczy)

Słownik główny

34121000-1

Główny
przedmiot

.

Dodatkowe
przedmioty

.

.

-

-

-

-

-

II.1.8) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz ciowej (w celu podania informacji o cz ciach zamówienia nale y
wykorzysta zał cznik B w liczbie odpowiadaj cej liczbie cz ci)
tak
nie X
II.1.9) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej
II. 2) WIELKO
Całkowita wielko

tak

nie X

LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

lub zakres

Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, w/g
nast puj cej specyfikacji technicznej:
1. autobus na zawieszeniu:
- osi przedniej: resory paraboliczne, amortyzatory, stabilizatory przechyłu
- osi tylnej: miechy pneumatyczne, stabilizatory, amortyzatory hydrauliczne
2. długo całkowita 7,5 - 8 m,
3. drzwi pasa erskie : przednie: jednoskrzydłowe otwierane pneumatycznie lub elektycznie, tylne :wskazane
jednoskrzydłowe otwierane pneumatycznie lub elektrycznie,
4. silnik wysokopr ny, spełniaj cy normy EURO 3 o mocy min 110 kW, pojemno ci do. 4000 cm3 i max momencie
obrotowym min 550 Nm; umiejscowiony z przodu pojazdu,
5. ABS, retarder,
6. ilo miejsc siedz cych min 26 i co najmniej 7 stoj cych ,
7. manualna skrzynia biegów - 5 stopniowa,
8.

9.
10.
11.
12.
15.

szyby wklejane do nadwozia pojazdu, poszycia zewn trzne odporne na korozj (blachy chromoniklowe, tworzywa sztuczne,
aluminium), wentylacja : przesuwne górne partie okien bocznych, wywietrznik dachowy,
siedzenia wysokie sztywne, wn trze autobusu - sufit wyło ony wykładzin dywanow , ciany z materiałów łatwo zmywalnych,
półki baga owe podsufitowe, podłoga wykonana ze sklejki, pokryta wykładzin antypo lizgow , ogrzewanie wodne z niezale nym
agregatem grzewczym, obudowy tablic informacyjnych (tablice płytowe),
zestaw radiowy, ogumienie bezd tkowe, pojemno baga nika: min 2,5 m3, zbiornik paliwa o pojemno ci do 100 dm3,
kolorystyka nadwozia: (farby akrylowe), do uzgodnienia,
przystosowanie do przewozu osób na wózku inwalidzkim z platform najazdow umo liwiaj c wprowadzenie wózka,
zamontowany przepływomierz paliwa, wskazana klimatyzacja
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II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Po dany

Wymagany X

Okres w miesi cach:
lub data rozpocz cia

lub

/

dniach:

/

(dd/mm/rrrr) lub zako czenia

30/10/2006 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium (je eli dotyczy)
Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 5.000 zł w terminie do dnia 04.09.2006r. do godz. 1000.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
INFORMACJE DOTYCZ CE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNO CI NIEZB DNE DO OCENY, CZY
SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
Opis warunków udziału w post powaniu (z uwzgl dnieniem ich znaczenia, je eli dotyczy):
1. Ka dy oferent przyst puj cy do post powania powinien zło y o wiadczenie, e:
1/ jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym,
2/ posiada uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych prac lub czynno ci, je eli ustawy nakładaj obowi zek
posiadania takich uprawnie ,
3/ dysponuj niezb dn wiedz i do wiadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami
zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4/ znajduje si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
5/ nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy,
6/ o wiadczy, e w przypadku wyboru jego oferty podpisze umow , której wzór zał czono do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
7/ realizuj c zamówienie publiczne w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania nie wyrz dził szkody nie
wykonuj c zamówienia z nale yt staranno ci ,
8/ po zapoznaniu si z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrze e .
2. Oferent powinien udokumentowa wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej 3 dostawy odpowiadaj cych
swoim rodzajem i warto ci usłudze stanowi cej przedmiot niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem Inwestorów
ich nale ytego wykonania.
3. Ka dy oferent przyst puj cy do post powania winien udokumentowa , e oferowany sprz t odpowiada parametrami
przedmiotowi zamówienia opisanego przez zamawiaj cego.
4. Ka dy oferent przyst puj cy do post powania winien wnie wadium.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w post powaniu:
Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia„. Nie
spełnienie cho by jednego warunku b dzie skutkowa odrzuceniem oferty
Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w post powaniu (je eli dotyczy):
- formularz ofertowy, o wiadczenie, karta informacyjna, uzupełniony, parafowany i zaakceptowany projekt umowy,
aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej z dat
wystawienia nie wcze niej ni 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, wykaz wykonanych w ci gu ostatnich 3 lat
dostaw porównywalnych z przedmiotem zamówienia z referencjami, informacja o przedmiocie dostawy: w szczególno ci
dokumentacja potwierdzaj ca osi ganie parametrów technicznych wskazanych przez zamawiaj cego, pogl dowe rysunki
techniczne i zdj cia, dane o posiadanych atestach i aprobatach technicznych i in., za wiadczenie o terminowym
regulowaniu składek ZUS – z dat wystawienia nie wcze niej ni 3 miesi ce od wyznaczonego terminu składania ofert,
za wiadczenie Urz du Skarbowego o braku zaległo ci podatkowych – z dat wystawienia nie wcze niej ni 3 miesi ce od
wyznaczonego terminu składania ofert.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

X

Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udziału w post powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców
lub minimalna liczba

/ maksymalna liczba

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert (prosz zaznaczy wła ciwe pole (pola))
Najni sza cena
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

X

Kryteria

Znaczenie

1. cena

90%

2. pojemno
obrotowy

silnika i max moment

Kryteria

Znaczenie

10%

IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna

tak

nie X

Je eli tak, prosz poda dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której
b dzie prowadzona

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Okre lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dost pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je eli dotyczy):
www.ketrzyn.com.pl
Opłata (o ile dotyczy)

Waluta:

Warunki i sposób płatno ci:
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IV.3.2) Opis potrzeb i wymaga umo liwiaj cy przygotowanie si wykonawców do udziału w dialogu
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (je eli dotyczy):
IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert
Data:

04/09/2006

Godzina: 10:10

(dd/mm/rrrr)

IV.3.4) J zyki, w których mo na sporz dza wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub oferty
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

X
Inne:
IV.3.5) Termin zwi zania ofert

/

Do :

/

lub okres w dniach:

(dd/mm/rrrr)

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data:

04/09/2006 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 10:30

Miejsce: Urz d Miasta w K trzynie, ul. Wojska Polskiego 11, pok. 106 (sekretariat)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ CE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
tak

nie X

Je eli tak, wskaza projekt/program:

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (je eli dotyczy)

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

17/08/2006 (dd/mm/rrrr)
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ZAŁ CZNIK A
I) ADRESY I OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MO NA UZYSKA DALSZE INFORMACJE
Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowo :

Kod pocztowy:

Województwo:

Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MO NA UZYSKA SPECYFIKACJ ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowo :

Kod pocztowy:

Województwo:

Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALE Y PRZESYŁA WNIOSKI O DOPUSZCZENIE
DO UDZIAŁU W POST POWANIU /OFERTY
Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowo :

Kod pocztowy:

Województwo:

Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Adres internetowy (URL):
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ZAŁ CZNIK B
INFORMACJE NA TEMAT CZ
CZ

nr

CI ZAMÓWIENIA

NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE (CPV)
Słownik uzupełniaj cy (je eli dotyczy)

Słownik główny

.
.
.
.
.

Główny przedmiot

Dodatkowe
przedmioty

3) WIELKO

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

LUB ZAKRES

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
Po dany

Wymagany

Okres w miesi cach:

lub dniach:

(od udzielenia zamówienia)

lub Rozpocz cie

/

/

(dd/mm/rrrr)

Zako czenie

/

/

(dd/mm/rrrr)
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5) KRYTERIA OCENY OFERT (prosz zaznaczy wła ciwe pole (pola))
Najni sza cena
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

Znaczenie

Kryteria

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE

------------------------------- (Wykorzysta powy szy zał cznik w liczbie odpowiadaj cej liczbie cz ci)-----------
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