Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/14/2013

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania pn.:

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon do autobusów dla spółek:
Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

Specyfikację zatwierdzono:
Kalisz, dnia 26 listopada 2013 roku
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Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego
Zamawiający:
1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz
NIP: 618-21-37-238
REGON: 301808700
2. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Majkowska 26
62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902
REGON: 250442603
3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-41-528
REGON: 000617456
Zamawiający upoważniają Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. z
siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 30 - 38, NIP: 618-21-37-238, REGON:
301808700 do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w ich imieniu i na ich
rzecz.

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia:
Adres:
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 62 - 800 Kalisz
tel.: (+48) 62 768 00 00
fax: (+48) 62 768 00 22
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek (dni robocze):

7:00 - 15:00

Strona www: www.kpt-kalisz.pl; www.pks.kalisz.pl; www.kla.com.pl

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art.
133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego a szczegółowe
warunki jego postępowania określają postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych mają odpowiednie zastosowanie w przypadkach wskazanym w niniejszej
Specyfikacji. Zamawiający zastrzegają sobie prawo unieważnienia postępowania w
każdym czasie bez podania przyczyn.
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1. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu
Cywilnego.
2. Opis przedmiotu zmówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb
Zamawiającego) dostawy fabrycznie nowych opon do autobusów, które muszą
spełniać następujące parametry:
Lp.
1.
2.

Rodzaj opony
10 R22,5 „U” Radialna
144/142L
11 R22 „U” Radialna
148/145L

Wymagania techniczne

Szacunkowa
ilość

opony fabrycznie nowe bezdętkowe

220 szt.

opony fabrycznie nowe bezdętkowe

80 szt.

3.

295/80R 22,5 „F”
Radialna 152/148M

opony fabrycznie nowe bezdętkowe

180 szt.

4.

275/70R 22,5
z wzmocnieniem boków

opony fabrycznie nowe bezdętkowe z
wzmocnieniem boków dla taboru autobusowego
komunikacji miejskiej

400 szt.

2. Dodatkowe wymagania techniczne dla oferowanych opon opisanych w ust. 1:
1) Wykonawca gwarantuje niezmienność typu bieżnika w okresie obowiązywania
umowy.
2) Opony powinny posiadać gwarantowany przebieg min. 150 tys. km przy
normalnym zużyciu eksploatacyjnym.
3) Oferowane opony winny być uniwersalne, przystosowane do pracy na
wszystkich osiach (tj. osiach kierowanych, osiach napędowych, wleczonych,
bliźniaczych itp.).
4) Oferowane opony powinny spełniać normy techniczne i jakościowe
odpowiadające normom Polskim PN - EN.
5) Oferowane opony powinny posiadać karty charakterystyki preparatów
i Certyfikaty producenta.
6) Oferowane opony powinny być dopuszczone do stosowania zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
7) Oferowane opony muszą być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie
Polski i krajów UE.
8) Oferowane opony muszą pochodzić w 100% z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy
o równym traktowaniu.
9) Oferowane opony będą wyprodukowane nie później niż 6 m-cy przed dniem
dostawy do Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zmówienia na podstawie zamówień
częściowych Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 3 dni od momentu
otrzymania zamówienia częściowego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania
części lub całości zamówienia podwykonawcą.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia opon w asortymencie i ilościach w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego - magazyn Zamawiającego ul.
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8.
9.

10.
11.

Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz w dni robocze w godz. 7:00-14:00 - zgodnie ze
złożonym wcześniej zamówieniem.
Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem oraz ponosi wszystkie
koszty związane z dostawą, w tym załadunek, transport i rozładunek.
Podane w ust. 1 ilości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny
oferowanej i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy (zwiększeniu lub
zmniejszeniu) wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
W przypadku braku pełnej realizacji przedmiotu zamówienia lub zamówienia
większej ilości Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Wymagania dodatkowe:
1) w oferowanej cenie należy uwzględnić koszt dostawy opon do magazynu
Zamawiającego tj. PKS, KLA i KPT w Kaliszu (ul. Wrocławska 30 - 38);
2) Wykonawca gwarantuje załatwianie zgłoszeń reklamacyjnych w terminie 14 dni
od dnia dokonania zgłoszenia;
3) brak odpowiedzi o rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego w określonym
terminie uznaje się jako uznanie zgłoszenia i żądania reklamacyjnego;
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;
5) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru i na własny koszt
zużytych przez Zamawiającego opon w ilości dostarczonej - z przeznaczeniem
do utylizacji.

3. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Opis sposobu składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał
należycie co najmniej dwie dostawy oferowanych opon odpowiadające swoim
rodzajem i wartością dostaw będących przedmiotem zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w ust.1 - treść oświadczenia, stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.
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7. Z ubiegania o zamówienie wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Podlegają wykluczeniu z postępowania.
3. Wykonali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
5. Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożyli dokumenty
zawierające błędy.
6. Nie złożyli oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielnie zamówienia, treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawę omyłek.
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z
ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia:

1) aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów
rejestrowych;
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co
najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw
opon stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat
wykonania, przedmiotu i odbiorców - wzór wykazu (wymagany zakres
informacji) stanowi załącznik do SIWZ (załącznik nr 3 - Doświadczenie
zawodowe);
4) dokumentów potwierdzających, że dostawy wskazane w wykazie, o którym
mowa w ust. 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonane
SIWZ - dostawa fabrycznie nowych opon
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umowy wymienione w wykazie, o których mowa w pkt 3, a nie potwierdzone
ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenie ofert;
5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do
SIWZ);
6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2
do SIWZ).
2. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 spowoduje wykluczenie
oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty. Zamawiającemu przysługuje również
prawo do wezwania oferenta do uzupełnienia dokumentów w zakreślonym terminie.
3. Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej stronie, natomiast
pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kserokopii.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Nowak - tel. 62 768 00 33 w godz. 8.00 do 12.00
e-mail: e.nowak@kpt-kalisz.pl
fax: 62 768 00 22
11. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ:
1. Wykonawcy może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
wyłącznie na piśmie, nie później niż na cztery dni przed upływem terminu składania
ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi
wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
4. Treść wyjaśnień zostanie zamieszczona na stronie internetowej: kpt-kalisz.pl,
kla.com.pl, pks.kalisz.pl.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
6. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonana zmiana zapisów specyfikacji zostanie zamieszczona na stronach
internetowej www.kpt-kalisz.pl; www.kla.com.pl; www.pks.kalisz.pl.
12. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć jedną czytelną ofertę, w formie pisemnej w języku
polskim.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz
z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
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5. Oferta i załączniki podpisane w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa.
6. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób
trwały, aby zapobiec dekompletacji oferty.
14. Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzeźroczystym, zamkniętym opakowaniu
(kopercie) na adres Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. ul.
Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz, osobistego złożenia oferty można dokonać
wyłącznie w sekretariacie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (sekretariat pokój nr 101), opatrzonym
odpowiednio napisem:
„Oferta na dostawy fabrycznie nowych opon do autobusów dla spółek KPT, KLA i
PKS (KPT/NZ/14/2013). Nie otwierać przed 12.12.2013 r. godz. 10:15”
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego (sekretariat pokój nr
101) w terminie do dnia 12 grudnia 2013 roku do godz. 1000.
15. Otwarcie ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 2013 roku o godz. 1015 w siedzibie
Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. - sala konferencyjna.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert podany zostanie adres firm, które złożyły ofertę a także
informacje dotyczącą ceny.
4. Termin związana ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
16. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca poda cenę netto, podatek VAT i cenę brutto jednostkową oferowanych
produktów określonych w przedmiocie zamówienia oraz wartość całego zamówienia
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena musi być podana w PLN.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zawartą umową, wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
17. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej ofert i ich znaczenia.
1. Cena stanowi 100% w ocenie badanej oferty.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
3. Do wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęte zostanie wynagrodzenie brutto za
całość zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym złożonej oferty.
4. Wykonawcom zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
cena oferowana najniższa brutto
cena badanej oferty brutto

x 100 pkt

5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość
punktów.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych.
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18. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dokonane po wyborze oferty.
Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego
oferta została wybrana;
2. wykonawców, których oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania
podając uzasadnienie;
3. po wyborze oferty zostawanie podpisana umowa z Wykonawcą, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów określonych w pkt 17 SIWZ.
19. Wzory umów - załącznik do niniejszej SIWZ.
1. Zamawiający do niniejszej SIWZ dołącza wzór umowy (załącznik nr 5), której
podpisanie stanowi warunek zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
2. Umowa zostanie podpisania wspólnie przez Zamawiających (KLA, KPT, PKS) a
Wykonawcą.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub
jego części bez podania przyczyny oraz w przypadku gdy wynagrodzenie złożonej
oferty przewyższy podaną przez Zamawiającego kwotę przeznaczoną na realizację
zamówienia.
21. Załączniki:
1. Oświadczenie.
2. Oświadczenie.
3. Formularz - doświadczenie zawodowe.
4. Formularz ofertowy.
5. Wzór umowy.

Kalisz, dnia 26 listopada 2013 roku

....................................................................
ZATWIERDZAM
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