Katowice: dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 231367 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501,
faks 0-32 2519745.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzkgop.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek komunalny..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dwóch samochodów osobowych
dla potrzeb Zamawiającego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów osobowych dla potrzeb
Zamawiającego spełniających następujące wymagania:
a) Homologacja fabryczna na 5 osób,
rok produkcji - 2010, czterodrzwiowy, sedan,
b) Wyposażenie:
- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
- poduszki boczne,
- ABS,
- klimatyzacja elektroniczna,
- wspomaganie układu kierowniczego,
- regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach,
- regulowana wysokość fotela kierowcy,
- fabryczne radio CD + 6 głośników,
- centralny zamek sterowany zdalnie,
- elektrycznie sterowane szyby przód,
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,
- dzielone oparcie kanapy tylnej 60/40,
- wyświetlacz co najmniej 4-funkcyjny (czas/temp. zewnętrzna/data/funkcja radia),
- zderzaki, klamki drzwi, lusterka boczne oraz listwy boczne w kolorze nadwozia,
- popielniczka i zapalniczka,
- fabryczne felgi aluminiowe R16,
- pełnowymiarowe koło zapasowe,

- immobilizer,
- lakier metalizowany srebrny,
- dywaniki,
- alarm,
- komplet kół zimowych,
- blokada skrzyni biegów,
c) Silnik:
- rodzaj paliwa - benzyna bezołowiowa,
- moc minimalna - 130 KM,
- pojemność: 1790 - 1860 centymetrów sześciennych.
d) Wymiary:
- rozstaw osi ( mm) - 2600 - 2710 mm
e) Pozostałe wymagania:
- gwarancja na silnik i podzespoły: minimum dwa lata bez limitu kilometrów,
- gwarancja na perforację korozyjną blach: minimum 12 lat,
- autoryzowany serwis w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem
przypadku określonego w art. 93 ust. 4 ustawy.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
dokumentów zgodnie z pkt VI SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.kzkgop.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
ul. Barbary 21 A, 40-053 Katowice, pok. nr 138 (I piętro) - Wydział Zamówień Publicznych..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ul. Barbary 21 A, 40-053 Katowice,
(pok. nr 014, parter - kancelaria.).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

