Koluszki, dnia 14 listopada 2013 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1) Nazwa i adres zamawiającego :

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„RAZEM” w Koluszkach
95- 040 Koluszki ul. Pomorska 5
tel/ fax (44) 714 -19 - 20
NIP 833- 133- 86- 36
Regon 472933688
e -mail: wtzkoluszki@poczta.onet.pl

2) Określenie trybu zamówienia :
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11 ust. 8
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami ).
3) Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia : www.wtzkoluszki.pl
nr ogłoszenia w B.Z.P. 463922 - 2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego jednego samochodu
24 –26 osobowego, w tym 1 kierowca, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Zakupiony samochód
będzie przeznaczony do użytkowania na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ RAZEM”
w Koluszkach.
Minimalne wymagania jakie powinien spełniać autobus i informację dotyczące
przedmiotu przetargu nieograniczonego:
1. Nadwozie
1) przystosowane do przewozu 24 - 26 osób w tym 1 kierowca,2) liczba miejsc dla
osób na wózku inwalidzkim: 1 ( fotele demontowane w celu przymocowania
wózka)
3) nadwozie typu furgon – przeszklone,
4) nadwozie stalowe o jednolitej konstrukcji, ocynkowane, lakier metalizowany –
kolor dowolny, oprócz białego.
2. Silnik
1) wysokoprężny z turbodoładowaniem, wtrysk bezpośredni,
2) paliwo – olej napędowy,
3) pojemność silnika w zakresie: min. 2500 cm3 – max. 3500 cm3
4) moc silnika min. 150 KM,

3. Wyposażenie
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1) system ABS,
2) immobiliser,
3) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
4) klimatyzacja manualna dachowa dwustrefowa,
5) dodatkowe ogrzewanie tylnej części pasażerskiej,
6) elektryczne otwieranie szyb przód,
7) zewnętrzne lusterka podgrzewane i regulowane elektrycznie,
8) światła przeciwmgielne tylne,
9) centralny zamek sterowany zdalnie,
10) auto alarm,
11) fabryczny zestaw radiowy z odtwarzaczem CD i USB z nagłośnieniem
i mikrofonem,
12) poduszka powietrzna dla kierowcy
13) fotel kierowcy z regulacją wysokości, przesuwu i pochylenia oparcia
oraz z podłokietnikiem i pasem bezpieczeństwa,
14) drzwi przednie prawe przeszklone, montowane fabrycznie, otwierane
elektrycznie,
15) tapicerowana podsufitka i część pasażerska,
16) pełne przeszklenie samochodu, szyby przyciemnione fabrycznie,
17) drzwi tylne 2 skrzydłowe przeszklone,
18) ogrzewane szyby tylne z wycieraczkami,
19) uchylne lub przesuwne okienka w szybach bocznych części pasażerskiej,
20) antypoślizgowa wykładzina,
21) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy,
22) koło zapasowe i komplet narzędzi,
23) komplet 4 opon zimowych z felgami,
24) dodatkowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,
25) kołpaki ozdobne kół,
26) zamontowany hak holowniczy.
4. Układ przeniesienia napędu
1) skrzynia biegów – manualna: 5-cio lub 6-cio biegowa (plus bieg
wsteczny)
5. Zabudowa specjalna
1) przystosowanie 1 miejsca dla wózka inwalidzkiego ( możliwość wymontowania
siedzeń)
2) drzwi autobusu umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego,
3) składany podjazd z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka
inwalidzkiego do pojazdu ( listwy wjazdowe - szyny najazdowe)
4) pasy do mocowania wózka inwalidzkiego i osoby niepełnosprawnej,
5) szyny podłogowe do mocowania wózka,
6) zamontowane uchwyty ułatwiające wsiadanie,
7) wymagane oznakowanie pojazdu – symbolem wózka inwalidzkiego
z przodu i tyłu pojazdu oraz logiem PFRON,
8) ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe,
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6. Wymagania dodatkowe
1) auto fabrycznie nowe, nieużytkowane, nie wystawowe, rok produkcji 2013,
2) gwarancja na lakier co najmniej 2 lata,
3) gwarancja na silnik i podzespoły na okres co najmniej 2 lata bez limitu
kilometrów,
4) norma spalania – autobus powinien spełniać normę emisji spalin EURO 5
potwierdzoną świadectwem homologacji lub innym dokumentem.
5) gwarancja na perforację nadwozia co najmniej 10 lat,
7. Wymagane dokumenty oferowanego pojazdu.
1) Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r,
Nr 32 poz. 262 ze zmianami) samochód musi posiadać świadectwo homologacji
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologacje na
samochód bazowy i potwierdzenie przystosowania pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych wydane przez stację kontroli pojazdów dopuszczenia do
ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca powinien posiadać
i przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami
prawa, umożliwiające rejestrację pojazdu z przeznaczeniem do przewozu osób
niepełnosprawnych.
2) Oferowany pojazd musi posiadać ,, Świadectwo Homologacji” w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r, Nr 238
poz. 2010 ze zmianami).
3) Oferowany pojazd zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
10.05 .2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 96 poz. 559 ) musi spełniać normy emisji spalin minimum EURO 5.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :
34.12.00.00- 4 pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej ani wariantowej.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej ani oferty wariantowej.
6) Termin wykonania zamówienia: Odbiór autobusu powinien nastąpić
w terminie nie późniejszym niż od dnia 30 stycznia 2014 r.
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
dotyczące:
1) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanych
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oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz gdy
Wykonawca załączy 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 z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3) potencjału technicznego
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń Zamawiający zweryfikuje,
czy Wykonawca spełnia, czy nie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony
z postępowania, a złożona przez niego oferta będzie traktowana jako oferta
odrzucona.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
że Wykonawca spełnił w/w warunki.
8) Informacja na temat wadium – nie dotyczy.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena – 100 %.
10) Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać w sekretariacie Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „ RAZEM” w Koluszkach z siedzibą 95- 040 Koluszki ulica
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Pomorska 5 w godz. 7oo - 15 oo nie później niż do dnia 27 listopada 2013 r.
do godziny 09 30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 09 45 w sekretariacie
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ RAZEM ” w Koluszkach
z siedzibą 95- 040 Koluszki ulica Pomorska 5.
11) Termin związania z ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupu. - nie dotyczy.
14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej ,
na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy.
15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
16) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest :
Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ,, RAZEM” - Pan Sebastian Kmieciak
tel/ fax (44) 714 - 19- 20.
Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach pracy Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ RAZEM” w Koluszkach.

5

