OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/

Nazwa i adres zamawiającego
Nazwa :
Gmina Rejowiec Fabryczny
Adres pocztowy :
Ulica :
Lubelska 16
Miejscowość :
Rejowiec Fabryczny
Osoba upoważniona do kontaktów:
Mędrak Stanisław
e-mail:
bos@ug.rejowiec.pl
Koper Wincenty
e-mail:
rada@ug.rejowiec.pl
Korzeniewski Wiesław
e-mail:
rada@ug.rejowiec.pl

Kod pocztowy :
22-170

Województwo:
lubelskie

telefon:
082 5664-227 k.0693514970
Fax:
082 5663-103
telefon:
082 5664-121 k.0696966079
telefon : 082 5664 211

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www. ug.rejowiec.pl
Rodzaj zamówienia :

zakup pojazdu -autobusu

Tryb postępowania :

przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup autobusu .
Zakupiony pojazd będzie służył do dowozu uczniów na terenie Gminy i musi spełniać n /
w wymagania :
1.Parametry techniczne :
a. długość do 10 m , wysokość 3,20 m ,nośność ramy min. 8 t
b. przystosowany do przewożenia do 35 osób na miejscach siedzących , i do15
na miejscach stojących .
c. fotele dla pasażerów w dobrym stanie technicznym ,
d. ogrzewanie centralne,
e. elementy poszycia z blachy aluminiowej , ocynkowanej , lub nierdzewnej ,
f. podłoga pokryta wykładziną . Szwy spawane bez pęknięć ,
g. konstrukcja nadwozia odporna na korozję , bez ubytków środka
zabezpieczającego przed korozją ,
h. silnik o mocy nie mniejszej niż 140 KM z zapłonem samoczynnym ,
i. drzwi otwierane pneumatycznie /przynajmniej przednie,
j. ABS ,

k.
l.
m.
n.

retarder ( zwalniacz ) ,
tachograf elektroniczny ,
wentylacja nawiewno – wywiewna
wyposażenie : zasłonki ,bagażnik podsufitowy,

2.Eksploatacyjne :
o. pojazdy wyprodukowane nie wcześniej niż w 1994r ,
p. przebieg kilometrowy nie większy niż 400 tyś. km ,
q. dobry stan powłoki lakierniczej ,
r. ogumienie bezdętkowe , nie bieżnikowe , zużycie max. 40%,
s. zużycie paliwa nie wyższe niż 20, 0 l / 100 km ,
Kryteria oceny ofert :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami :
A.
B.
C.

Cena ( koszt )
65%
Ocena techniczna
15%
Eksploatacja
20%

Kryterium A :
Cena najniższa
Oferta n = ..............x 65%
cena oferty
Kryterium B :
a. ocena parametrów techniczno – eksploatacyjnych ,
10%
b. wizualna ocena pojazdu / na podstawie oględzin / .
5%
Kryterium C :
a. powszechność marki na rynku , dostępność części
10 %
b. koszty eksploatacji ,
10%
Wybór ofert :
Za najkorzystniejsze oferty zostaną uznane te , których bilans
kryteriów wyszczególnionych w punkcie A do C będzie
najkorzystniejszy

Terminy :
Termin składania ofert :
Data : 18.08.2006 r. ( dd/mm/rrr)
Miejsce składania ofert :
Urząd Gminy Fabryczny Rejowiec
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
Sekretariat pokój nr 3 do godz. 14.30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w trybie „przetargu nieograniczonego na zakup używanego
autobusu o długości do dziesięciu metrów”.
Informacje ogólne :
1. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji .
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji zostaną wypełnione
przez oferenta ściśle według wskazówek .
3. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej
przeznaczeniem.
4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty .
5. Oferty mogą dotyczyć wyłącznie całości zamówienia .
6. Oferent pozyska własnym staraniem wszelkie informacje , które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy .
1.Zamawiający
Gmina Rejowiec Fabryczny, reprezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec
Fabryczny z siedzibą 22-170 Rejowiec Fabryczny,ul. Lubelska 16 ,
tel. (082) 5664 227,fax. 5663 103,e-mail: rada@ug.rejowiec.pl

2.Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony, w rozumieniu art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr. 19, poz. 177 z późn. zm),
zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą, przepisy
ustawy –Kodeks cywilny.
3.Opis przedmiotu zamówienia:
Oferowany pojazd będzie służył do dowozu uczniów na terenie Gminy i musi
spełniać n / w wymagania :
3.1.Parametry techniczne :
a. długość do 10 m , wysokość 3,20 m ,nośność ramy min. 8 t
b. przystosowany do przewozu do 35 osób na miejscach
siedzących , i do15 na miejscach stojących .
c. fotele dla pasażerów w dobrym stanie technicznym ,
d. ogrzewanie centralne,
e. elementy poszycia z blachy aluminiowej , ocynkowanej , lub
nierdzewnej ,
f. podłoga pokryta wykładziną . Szwy spawane bez pęknięć ,
g. konstrukcja nadwozia odporna na korozję , bez ubytków środka
zabezpieczającego przed korozją ,
h. silnik o mocy nie mniejszej niż 140 KM z zapłonem samoczynnym ,
i. drzwi otwierane pneumatycznie /przynajmniej przednie,
j. ABS ,
k. retarder ( zwalniacz ) ,
l. tachograf elektroniczny ,

m. wentylacja nawiewno – wywiewna
n. wyposażenie : zasłonki ,bagażnik podsufitowy,
3.2.Eksploatacyjne :
o. pojazdy wyprodukowane nie wcześniej niż w 1994r ,
p. przebieg kilometrowy nie większy niż 400 tyś. km ,
r. dobry stan powłoki lakierniczej ,
s. ogumienie bezdętkowe , nie bieżnikowe , zużycie max. 40%,
t. zużycie paliwa nie wyższe niż 20, 0 l / 100 km ,
4.Opis części zamówienia :zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych
5.Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt.6 i 7 ustawy.
6.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakie musza odpowiadać oferty wariantowe- zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych
7.Termin wykonania zamówienia: do 30.09. 2006r.
8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Dostawcy:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia / o udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać oferenci , którzy produkują ,
posiadają , lub importują autobusy będące przedmiotem zamówienia/ .
b)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (art.24. 1 i 2 ustawy) ,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9.Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej oferty
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
4)potwierdzone referencje od różnych zamawiających na okoliczność
sprzedanych autobusów .
5)zaakceptowane istotne postanowienia umowne , które zostaną wprowadzone
do treści umowy , oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy poprzez złożenie podpisu przez
upełnomocnionych przedstawicieli oferenta

6)opis techniczny oferowanego autobusu wraz z aktualnymi zdjęciami : / nie
mniejsze niż 13 cm x 18 cm , ujęcia z czterech stron i wnętrza pojazdu / .
7)ocenę stanu technicznego /przez uprawnionego rzeczoznawcę/,kompletną
dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu.
10.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wykonawcy mogą się porozumiewać z zamawiającym telefonicznie nr tel 082
5664 227,5664 121,5 664 211.Przekazywanie oświadczeń i dokumentów
należy dokonywać w formie pisemnej bądź faxem (0 82 5663 103)
potwierdzonym niezwłocznie na piśmie.
11.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Pan Stanisław Mędrak, Pan Wincenty Koper, Pan Wiesław Korzeniewski
12.Wymagania dotyczące wadium – nie wymagalne
13.Termin związania z ofertą:
Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
14.Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta oraz wszystkie
wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym ,zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami
ustawowymi .Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu, umieszczoną w dwóch zamkniętych
kopertach tj. zewnętrznej, z opisem czego dotyczy- bez podawania nazwy
oferenta i wewnętrznej z opisem, czego dotyczy oraz pełną nazwą, a także
adresem oferenta.
15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać do dnia 18.08.2006 roku do godz.14.30 w pok. Nr 3.
(sekretariat) osobiście lub drogą pocztową na adres :Urząd Gminy w Rejowcu
Fabrycznym ,22-169 Rejowiec Fabryczny,ul. Lubelska 16. Oferty złożone po
terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania , po upływie terminu
wniesienia protestu. Otwarcie ofert nastąpi dnia18.08.2006r. o godz. 14.30 w
pok. Nr.8 w U.G.
15.Opis sposobu obliczania ceny:
Oferent określi cenę netto autobusu w formularzu
ofertowym ; cenę netto , podatek VAT oraz łączną cenę brutto. Wartość , tym
samym cenę oferty stanowić będzie suma netto wartości autobusu , która
posłuży
komisji przetargowej do oceny ofert w kryterium A cena (koszt) .

16.opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oaz sposobu oceny ofert;
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami :
D.
E.
F.

Cena ( koszt )
65%
Ocena techniczna
15%
Eksploatacja
20%

Kryterium A :
Cena najniższa
Oferta n = ..............x 65%
cena oferty
Kryterium B :
c. ocena parametrów techniczno – eksploatacyjnych ,
10%
d. wizualna ocena pojazdu / na podstawie oględzin / .
5%
Kryterium C :
c. powszechność marki na rynku , dostępność części
10 %
d. koszty eksploatacji ,
10%
Wybór ofert :
Za najkorzystniejsze oferty zostaną uznane te , których bilans
kryteriów wyszczególnionych w punkcie A do C będzie
najkorzystniejszy
17.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie
odrzuconych ofert , na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentacji przetargowej .
2.
Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki postępowania na
tablicy ogłoszeń ( miejsce dostępne publicznie ) w siedzibie
zamawiającego oraz je prześle do uczestników postępowania .
3.
Przed upływem okresu związania ofertą niezwłocznie
zamawiający powiadomi listem poleconym oferenta o przyznaniu mu
zamówienia . w powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy
oraz cena oferty.
4.
Jeżeli oferent , którego oferta została wybrana , przedstawił
nieprawdziwe dane w ofercie , uchyla się od zawarcia umowy ,
zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert , która uzyskała
najwyższą liczbę punktów . Ewentualne koszty Zamawiającego wynikłe

z przyczyn oznaczonych w tym punkcie obciążają nierzetelnego
oferenta .
18.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego sprzedający /dostawca/ zobowiązuje się
dostarczyć zamawiającemu autobus w terminie 14 dni od daty otrzymania
informacji o wyniku postępowania.
2. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.
3. Zamawiający płaci dostawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie faktury wg
zasad obowiązujących przy nieterminowych płatnościach.
4. W przypadku opóźnienia sprzedaży nie leżącej po stronie zamawiającego
cena pojazdu ulegnie obniżeniu o 0,1 % za każdy dzień zwłoki.
5. Sprzedający udziela rękojmi na okres 6 miesięcy
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
odnośne przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych i kodeksu cywilnego
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
8. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory
podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.
19.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Oferent ma prawo złożyć pisemny protest na ręce
zamawiającego w terminie 7 dni zgodnie art. 180 ust. 3 pkt.1
„ustawy” .
2.
Protest powinien zawierać :
a. wskazanie przepisów ustawy , które zdaniem
protestującego zostały naruszone przez Zamawiającego ,
b. wskazanie interesu prawnego Sprzedawcy ,
c. wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem
ustawy , a naruszeniem interesu prawnego ,
d. żądanie protestującego ,
e. uzasadnienie.
Specyfikację warunków zamówienia
Zatwierdzam
Rejowiec Fabryczny , dnia .............

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny ,22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska
16
1. Składamy ofertę ;w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
używanego autobusu o długości do dziesięciu metrów .
Oferujmy sprzedaż pojazdu objętego zamówieniem
2. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu
dostawy będącego przedmiotem przetargu zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia ,dobrą praktyką handlową, wiedzą techniczną ,obowiązującymi
przepisami oraz normami i należytą starannością:
Oferujmy sprzedaż pojazdu objętego zamówieniem:
a)autobus marki ……………………………
typ .(model ) ………………………………
moc silnika ……………………………….. KM
b)cena netto autobusu ………………………….zł
c)cena netto łączna ……………………………zł
d)podatek VAT ………………………………zł
e)cena brutto ………………………………….zł
3.Oświadczamy,że deklarujemy termin wykonania zmówienia w okresie
…………………
4. Akceptujemy przetargowe warunki płatności ./Proponujemy korzystniejsze ;
rozłożenie płatności na raty /.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
5. Oświadczamy ,ze zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie mamy
do
nie zastrzeżeń.
6. Oświadczamy ,że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania
oferty i podpisania umowy.
7. Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
……dni wskazany w dokumentacji przetargowej.
8. Akceptujmy / proponujemy / n /w warunki gwarancji , rękojmi i serwisu :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

9. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia
umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
Podpisano
………………………………………………….
Podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr …/2006
/projekt /
Zawarta w dniu ………….2006r. pomiędzy Gminą Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. Zdzisława Krupę
Wójta Gminy
przy kontrasygnacie:
2. Marianny Jarmoszczuk Skarbnika Gminy
a:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
§1
1. Na podstawie przetargu w trybie „nieograniczonego” odbytego w dniu ………
………2006r /data rozstrzygnięcia …............2006r./
„Zamawiający” zleca a „Dostawca” przyjmuje do wykonania dostawę
autobusu dostosowanego do dowozu uczniów do szkół.
2. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§2
1. Cenę brutto autobusu strony ustalają w wysokości ………….zł
(słownie : ……………………………………………………………)
2. Zapłata za dostarczony pojazd nastąpi w formie przelewu bankowego w
terminie 21 dni od daty dostawy pojazdu .

§3
Dostawca zobowiązuje się dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnie z
zasadami wiedzy handlowej i technicznej ,obowiązującymi przepisami oraz
normami w tym zakresie z należytą starannością pod wskazany adres.
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu zamówienia jest dowód
przyjęcia wskazany przez Zamawiającego.
1.

§4
Zamawiający płaci Dostawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie faktury za
przedmiot zamówieni wg .zasad obowiązujących przy nieterminowych
płatnościach.
2. W przypadku opóźnienia sprzedaży nie leżącej po stronie zamawiającego
cena pojazdu ulegnie obniżeniu o 0,1 % za każdy dzień zwłoki.
3. Sprzedający udziela rękojmi na okres 6 miesięcy

1.

§5
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz inne dotyczące
przedmiotu umowy przepisy prawne powszechnie obowiązujące.
§6
Ewentualne inne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddadzą do
rozpatrzenia właściwemu Sądowi Gospodarczemu.
§7
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

DOST AWCA :

