Żerków, dnia 03.11.2016 roku
Zakład Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie
Znak sprawy: ZAZ.ZP.271.01.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.
1. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie
Jarocińska 35A
63-210 Żerków
www.zaz-promyk.pl
Fax: 62 740 32 99
Email: kierownik@zaz-promyk.pl
Tel: 62 740 20 50

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu dla Zakładu Aktywności
Zawodowej PROMYK w Żerkowie.
Dane techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego:
- rok produkcji 2016
- liczba miejsc siedzących minimum 17 + 1 maksymalnie 19 +1
-silnik wysokoprężny, diesel minimum 150 KM
- norma emisji spalin EURO 6
- ABS na 4 koła
- hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

- Poduszki powietrzne z przodu
- Halogenowe reflektory
- Przednie światła przeciwmgielne
- Światła do jazdy dziennej
- Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Nadwozie – dach wysoki
- Ogranicznik prędkości maksymalnej do 100 km/h (homologacja)
- przegroda za fotelem kierowcy z płyty typu plexi o grubości 10mm
- Półki lotnicze na bagaż
- Komputer pokładowy (funkcje zasięgu, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia
prędkość, temperatura zewnętrzna itp.)
- Tachograf – elektroniczny, 24-godzinny
- Tempomat
- Regulowany fotel kierowcy
- Tylne fotele – pochylane, z podłokietnikami
- Radioodtwarzacz CD/MP3 z systemem nawigacji satelitarnej, z wielofunkcyjnym
wyświetlaczem, zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem głosowym, gniazdo AUX,
USB, odczyt MP3, sterowanie z kierownicy, zestaw głośników przód i tył
- Kolumna kierownicza – z regulacją kąta pochylenia i wysunięcia
- Układ kierowniczy ze wspomaganiem
- Klimatyzacja – z przodu, filtr pyłkowy kabiny
- Klimatyzacja – z tyłu na przestrzeń pasażerską
- System kontroli pasa ruchu
- Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie
- Szyby – przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części
- Immobilizer
- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami
- System wlewu paliwa z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa
- Zbiornik paliwa min. 80 litrów
- Czujniki parkowania - przednie i tylne
- Gniazdko zasilania – 12 V w tylnym przedziale
- Hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy i 13-pinowym gniazdem
elektrycznym
- Lakier metalizowany
- Dodatkowa nagrzewnica z funkcją programowania z wyłącznikiem wbudowanym w tablicę
przyrządów
- Koło zapasowe – pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
- Autobus przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich:
łatwodemontowane fotele w tylnej części, składane lekkie najazdy oraz homologacja na
przewóz 2 osób na wózkach
- komplet wymaganych prawem dokumentów, w tym homologacji niezbędnych do rejestracji
oraz instrukcję w języku polskim.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV
34121000-1

Opis
Autobusy i autokary

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7
USTAWY
Zamawiający nie przewiduje
dodatkowych dostaw.

udzielania

zamówienia

polegającego

na

udzieleniu

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do dnia 23.12.2016 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie
podleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23
Ustawy.
8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.3. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
a) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
9.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu.
9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).
10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania
oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą
elektroniczną.
10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.
10.4. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z
wykonawcami są:
Imię i nazwisko: Bartłomiej Nowicki
Stanowisko: Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie
tel: (62) 740 20 52
faks: (62) 740 32 99
e-mail: kierownik@zaz-promyk.pl
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
11.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko
raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
12.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
12.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik
do SIWZ.
12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia)
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.
12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
12.9. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu
wykluczeniu oraz:
a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do
udzielania pełnomocnictw
12.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Dostawa autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej
PROMYK w Żerkowie, NIE OTWIERAĆ przed dniem 14.11.2016 roku, godz. 10:15”.
12.11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.10. oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
Ustawy.
12.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać do dnia 14.11.2016 roku, do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego (adres: Jarocińska 35A, 63-210 Żerków, Biuro Obsługi Klienta- parter).
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016 roku, o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

14.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
14.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę netto,
cenę brutto.
14.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy
związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu
obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
14.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
14.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2
Ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Okres gwarancji

20%

3

Zużycie energii

20%

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1. kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nr
kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) * 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2

W kryterium Okres gwarancji punkty będą przyznane za gwarancję mechaniczną
na zabudowę i dodatkowe wyposażenie według wzoru:
-poniżej 2 lat - 0 pkt
- 2 lata- 10 pkt
- 3 lata- 15 pkt
- 4 lata i więcej- 20 pkt

3

W kryterium Zużycie energii punkty będą przyznane według wzoru:
P= Pmin/Po *20
Gdzie:
P - ocena w kryterium „zużycie energii"

Pmin- najniższe „zużycie energii" w I/100km
Po-zużycie energii oferty badanej w I/100km
15.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
15.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
15.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 Ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania,
16.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz
unieważnieniu postępowania.
16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
17.1. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. UMOWA
18.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).

20. INNE
20.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

.....................................................
Kierownik Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
4. Wzór umowy

