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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.kzkgop.pl

Katowice:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego
Numer ogłoszenia: 451478 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
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: http://www.kzkgop.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Zamawiającego spełniającego następujące warunki:
a) homologacja fabryczna na 5 osób,
b) rok produkcji - 2013,
c) co najmniej 650 dm3 przestrzeni ładunkowej do przewozu bagażu, bez złożonych siedzeń tylnych,
d) samochód powinien posiadać następujące minimalne wyposażenie:
- wspomaganie układu kierowniczego,
- ABS,
- co najmniej dwie przednie poduszki powietrzne,
- tylne czujniki parkowania,
- radio CD/MP3 z głośnikami,
- automatyczną klimatyzację,
- fabryczny system nawigacji z mapą Polski i Europy,
- elektrycznie sterowane szyby przednie,
- prawe i lewe przesuwne drzwi boczne tylne,
- dwuskrzydłowe lub uchylne drzwi bagażnika,
- centralny zamek z autoalarmem sterowanym kluczykiem,
- dwa kluczyki w pełni funkcyjne,
- roletę zakrywającą przestrzeń ładunkową bagażnika,
- półkę podsufitową przednią,
- przyciemnione tylne szyby (boczne i bagażnika),
- światła do jazdy dziennej oraz przeciwmgielne,
- siatkę oddzielającą przestrzeń bagażową,
- trzy pojedyncze fotele w drugim rzędzie,
- kolor srebrny metalic,
- komplet opon zimowych z felgami stalowymi minimum 15 - calowymi i letnich z felgami aluminiowymi lub stalowymi minimum 15-calowymi,
- pełnowymiarowe koło zapasowe,
e) silnik:
- zużycie energii dla cyklu miejskiego - nie wyższe niż 2,52 MJ/km,
- emisja dwutlenku węgla - nie wyższa niż 140 g/km, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 96 poz. 559) oraz
normy spalin dla pojazdów o zapłonie samoczynnym EURO 5,
- rodzaj paliwa - olej napędowy,
- moc - co najmniej 110 KM,
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- pojemność - minimum 1450 centymetrów sześciennych.
f) Pozostałe wymagania:
- gwarancja na silnik i podzespoły: trzy lata z limitem 100 tys. kilometrów,
- gwarancja na perforację korozyjną blach: minimum 6 lat,
- autoryzowany serwis w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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 spełnianiu 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.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, 40-053
Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój nr 138 (Wydział Zamówień Publicznych).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 014 (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

2013-11-06 11:01

