PRZETARG - dostawa dwóch sztuk autobusów niskopodłogowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony
na dostawę dwóch sztuk autobusów niskopodłogowych dla Kaliskich Linii
Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

I.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Majkowska 26
62 - 800 Kalisz
Tel.: +48 62 768 00 00
Fax.: +48 62 768 00 22
e-mail: sekretariat@kpt-kalisz.pl
www: kla.com.pl

II. Określenie trybu zamówienia.
Zamówienie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy
Kodeksu Cywilnego. Do przedmiotowego zamówienia sektorowego w rozumieniu
przepisów art.132 ust.1 oraz art.133 ust.1 nie stosuje się ustawy z dn.29.01. 2004 PZP.
Przepisy ustawy PZP mają odpowiednio zastosowanie w przypadkach wymienionych w
SIWZ.
III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie
internetowej:www.kla.com.pl (zakładka Przetargi) lub można ją uzyskać w siedzibie
Zamawiającego.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych klasy mini
autobusów
wyprodukowanych w 2012 roku, przeznaczonych do regularnej
komunikacji miejskiej. Autobusy muszą być fabrycznie nowe z udokumentowanym
rokiem produkcji 2012.
Szczegółowe wymagania techniczne Zamawiającego dotyczące oferowanych
autobusów, realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
przedmiot główny
34.12.14.00-5

Autobusy niskopodłogowe

przedmiot dodatkowy
34.12.11.00-2

Autobusy transportu publicznego
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Minimalne warunki gwarancji liczone od daty przekazania autobusów:
a) na cały autobus – 36 miesięcy, bez limitu przebiegu,
b) na konstrukcję nośną, poszycie nadwozia i perforację poszyć zewnętrznych
oraz szkieletu nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć
elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych),
- 120 miesięcy,
c) na powłoki lakiernicze – 60 miesięcy.
Autobusy muszą posiadać:
a) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez
ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24.10.2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2005r., Nr 238, poz. 2010
z późn. zm.);
b) certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące
wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych
autobusów spełniają warunek niepalności;
c) certyfikat zgodności silników oferowanych autobusów z wymogami normy
EEV.
Autobusy oferowane muszą być tej samej marki i jednego typu oraz posiadać takie
samo wyposażenie, podzespoły, zastosowane części i parametry techniczne
i winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia
(Dz.U.z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).
V. Zamawiający nie dopuszcza:
- możliwości składania ofert wariantowych
- możliwości złożenia oferty częściowej
VI. Termin wykonania zamówienia.
Dostawa autobusów nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2012 roku.
VII. Warunki udziału z postępowaniu:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Złożyli oświadczenie - Załącznik do SIWZ
VIII.

Wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości - 15 400,00 PLN;
2. Wadium winno zostać wniesione w formie pieniężnej.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Kaliskich Linii
Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ING Bank Śląski S .A nr konta
21-1050-1201-1000-0022-9581-5548 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy KPT08/2012”.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez
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Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się
zbyt późne.
5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto
Zamawiającego, należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Wadium wraz z odsetkami w przypadku wyboru oferty zostanie niezwłocznie
oddane pozostałym oferentom.
7. Wadium przepada na rzecz KLA Sp. z o.o. :
1) jeżeli oferent wycofa lub zmieni ofertę po upływie terminu składania ofert,
2) jeżeli oferent nie przystąpi do negocjacji w wyznaczonym terminie, w
przypadku złożenia ofert równorzędnych,
3) jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – stanowi 100%.
X. Miejsce i termin składania ofert.
1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2012 r. do godz. 10:00, wyłącznie
siedzibie Pełnomocnika (tj. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz) - sekretariat (pok. nr 101). Za dostarczenie
oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego,
należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu
jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce
składania ofert.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2012r. o godz. 10.30 w siedzibie
Pełnomocnika - Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. - sala
konferencyjna (pok. 109).
XI. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XV.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli
wynagrodzenie złożonej oferty przewyższy podaną przez zamawiającego kwotę
przeznaczoną na realizację zamówienia.
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