Znak sprawy: PKS/A/2007

Warunki Zamówienia
na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Lublińcu Spółka z o.o.
ul. K i W Niegolewskich 5
42-700 Lubliniec
nr telefonu: 034/3562666-8
nr faksu: 034/3563696
http: www.pks.lubliniec.pl
e-mail: pks@pks.lubliniec.pl
NIP: 575-000-79-19 REGON: 000818210

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Instrukcją przeprowadzania zamówień o
wartości nie przekraczającej 422 000 euro dla dostaw , usług i 5278000 euro dla robót
budowlanych w PKS w Lublińcu sp. z o.o. (stanowiącą załącznik do zarządzenia nr
1/14/2007 z 22 sierpnia 2007 r. ).
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony .

Lubliniec, dnia 25.10.2007 r.

Zatwierdzam:

................................................
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I. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk autobusów
międzymiastowych do przewozu jednorazowo co najmniej 60 osób. Zakup dokonany
będzie w formie sprzedaży ratalnej – 36 miesięcznych rat. Zamawiający dopuszcza
wniesienie pierwszej wpłaty w wysokości do 10% wartości zamówienia.

2. Autobusy objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
3. Oferowane pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), warunkujące dopuszczenie do ruchu bez
żadnych odstępstw (pojazd normatywny), czego potwierdzeniem w dniu odbioru
autobusu musi być posiadanie, aktualnego „Świadectwa homologacji typu pojazdu”,
wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu, którego termin ważności
musi być wystarczający dla dopełnienia przez Zamawiającego formalności
rejestracyjnych.
4. Wymagane podstawowe parametry techniczne:
 długość ……………………………………………………… 10,50 ÷ 12,00m
 szerokość ............................................................................... 2,50 ÷ 2,55m
 wysokość …………………………………………………….. 3,00 ÷ 3,40m
 liczba miejsc siedzących dla pasażerów …………………..
min. 45
 liczba miejsc dla obsługi …………………………………… 1 [kierowca]
 liczba miejsc stojących ……………………………………. min. 15
 układ drzwi ................................................................................ 1-0-1
 pojemność silnika………………………………………. max. 7000 cm³
 moc silnika ........................................................................ min. 215 kW
 norma czystości spalin ………………………………… min. Euro 4
5. Wymagania szczegółowe dotyczące autobusów:
Podwozie:
1) Układ napędowy:
 silnik zblokowany ze skrzynią biegów, usytuowany wzdłużnie za osią tylną,
 silnik: wysokoprężny, rzędowy, pionowy, sześciocylindrowy, turbodoładowany, z
chłodzeniem powietrza doładowującego,
2) Skrzynia biegów: mechaniczna, sześciobiegowa + bieg wsteczny, całkowicie
zsynchronizowana,
3) Liczba osi – 2:
 oś przednia: zawieszenie niezależne,
 oś tylna: most napędowy sztywny, jednostopniowy,
4) Zawieszenie: pneumatyczne (miechy) przód i tył ,
9) Koła jezdne: ogumienie bezdętkowe (Michelin lub równoważne) + koło zapasowe,
6) Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym,
7) Układ hamulcowy:
 dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy działający na dwa siłowniki osi
przedniej i dwa siłowniki osi tylnej.
 hamulce tarczowe na obydwu osiach,
 system ABS/ASR ,
 hamulec postojowy działający na oś tylną sterowany z pulpitu kierowcy,
 retarder hydrauliczny lub elektromagnetyczny,
8) Instalacja pneumatyczna: z osuszaczem powietrza i odolejaczem, wykonana z
materiałów odpornych na korozję,
9) Instalacja elektryczna:
 napięcie 24V, biegun ujemny na masę,
 2 akumulatory o pojemności 200 Ah,
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10) Zbiornik paliwa: zbiornik z blachy nierdzewnej (lub z tworzywa) o pojemności min.

250 dm3,
11) Zbiornik Ad Blue: pojemność min. 20 l
Nadwozie:
1) Szkielet nadwozia: nadwozie samonośne, zabezpieczenie wewnętrzne (profili) i
zewnętrzne gwarantujące wysoką trwałość konstrukcji,
2) Poszycie zewnętrzne:
 pas podokienny z blachy nierdzewnej, aluminium lub tworzywa,
 poszycie ściany przedniej, tylnej, dachu wykonane z tworzywa, klejone do
konstrukcji,
 zderzak przedni i tylny - wykonane z tworzywa,
3) Poszycie wewnętrzne:
 sufit nad kierowcą, kokpit kierowcy i ścianka boczna wykonane z ABS,
 poszycie ścian bocznych i sufitu wykończone materiałem obiciowym (miękkie
wykończenie),
 poszycie ściany tylnej z tworzywa
4) Podłoga: sklejka wodoodporna, wyklejona wykładziną przeciwpoślizgową,
umożliwiającą mycie urządzeniami mechanicznymi,
5) Drzwi: układ 1-0-1; otwierane na zewnątrz, sterowane elektropneumatycznie z
kokpitu kierowcy, możliwość awaryjnego otwierania, układ „rewersowania”
zabezpieczający pasażera przed ściśnięciem,
6) Przestrzeń bagażowa:
 bagażniki wewnętrzne: półki bagażowe oklejone tkaniną tapicerską w kolorze
siedzeń pasażerów,
 bagażnik podpodłogowy – kubatura min. 6,5 m³,
 pokrywy bagażników: z aluminium lub tworzywa,
7) Okna:
 boczne: szyby podwójne termoizolacyjne, wklejane do konstrukcji
 szyba przednia i tylna - wklejane do wnęk ścian,
 szyba drzwi przednich podgrzewana elektrycznie,
8) Ogrzewanie :
 wodne z układu chłodzenia silnika, niezależny agregat grzewczy,
wysokowydajna nagrzewnica przednia,
 przedział pasażerski ogrzewany grzejnikami konwektorowymi,
9) Wentylacja/klimatyzacja:
 klimatyzator dwufunkcyjny o mocy min. 17 kW,
 dwa wywietrzniki dachowe,
 min. dwa wentylatory nawiewowe + jeden wyciągowy,
 wentylator nagrzewnicy przedniej,
 indywidualne nawiewy nad fotelami pasażerów
10) Wyposażenie przedziału pasażerów:
 fotele pasażerów: 45 miejsc; wysokie, miękkie z uchylnym oparciem ,
rozsuwane do przejścia, podłokietnik i uchwyt od strony przejścia, podnóżki
regulowane, zagłówek mocowany na rzepy
 półki bagażowe,
 monitoring wnętrza pojazdu (monitor LCD 7”; kamera 3 szt – typu „dzień-noc”.;
rejestrator),
 oświetlenie diodowe,
 zasłonki tekstylne okien bocznych,
 wieszaki na odzież na słupkach międzyokiennych,
 indywidualne oświetlenie i głośniki nad fotelami pasażerów,
 ścianki działowe przy drzwiach wejściowych i za kierowcą,
11) Wyposażenie stanowiska kierowcy:
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fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z pełną regulacją oparcia i
siedziska i 3-pkt. pasem bezpieczeństwa,
 tablica wskaźników z ciekłokrystalicznym kolorowym wyświetlaczem,
 regulowana kierownica w dwu płaszczyznach,
 lustro wewnętrzne,
 tachograf cyfrowy,
 żaluzja przeciwsłoneczna okna kierowcy + żaluzja szyby przedniej,
 przystosowanie pod zabudowę kasy fiskalnej,
 radioodtwarzacz CD ze wzmacniaczem i mikrofonem,
 podręczna szafka kierowcy,
Wyposażenie zewnętrzne:
 wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej,
 lustra zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie,
 gumowe fartuchy ochronne kół,
 osłony podsilnikowe z tworzywa,
 reflektory i światła zewnętrzne,
Wyposażenie pojazdu:
 trójkąt ostrzegawczy, dwie gaśnice 6 kg, dwa kliny pod koła, apteczka
samochodowa,
 diodowa tablica informacyjna przednia,
 koło zapasowe, kpl. narzędzi, 2 podnośniki,
 kołpaki ochronne kół,
 immobilizer,
minimalny okres gwarancji:
 24 miesiące – gwarancja całopojazdowa,
 36 miesięcy na powłoki lakiernicze,
 60 miesięcy na perforację nadwozia,
Malowanie: lakiery akrylowe, kolorystyka wg. wzoru Zamawiającego zostanie
określona po rozstrzygnięciu postępowania,


12)

13)

14)

15)
II.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące
warunki:
Prowadzą obsługę przedsprzedażną pojazdów objętych niniejszym postępowaniem,
obsługę gwarancyjną i usługi po zakończonej gwarancji.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty muszą być zgodne z przepisami ustawy oraz wymaganiami określonymi
w niniejszych warunkach.
2. Oferta wraz z załącznikami ma być napisana w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana przez
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy. W przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające zakres reprezentowania firmy na zewnątrz i
umocowanie do zaciągnięcia zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty.
3. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte oraz zaparafowane lub
podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do występowania w imieniu Oferenta.
Wszelkie
zmiany
lub
poprawki
w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) uprawnione.
Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno
zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania
członków
konsorcjum
w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do
zawarcia umowy).
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4. Oferta składana przez Wykonawcę ma być sporządzona na formularzu oferty wg
załącznika nr 1 do niniejszych Warunków. Do oferty Wykonawca dołączy
wszystkie dokumenty w formie oryginałów bądź kopii. Kopie dokumentów mają
być poświadczone „za zgodność oryginałem” przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy, który podpisał ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny,
niż określony w nin. Warunkach, sposób wykonania zamówienia (oferty
wariantowej).
6. Wykonawca ma prawo zastrzeżenia udostępnienia przez Zamawiającego innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty
składane
w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być
znaczone klauzulą „dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta nie
może posiadać oznaczeń Wykonawcy, jedynie nazwę i adres Zamawiającego
oraz napis: „Przetarg nieograniczony na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych
autobusów międzymiastowych” - nie otwierać przed terminem 26.11.2007r.
godz.
10.00”.
Wewnętrzna koperta ma podawać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot
nie otwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,
jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. Oferta taka musi
być oznaczona dopiskiem „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasada jak składana
oferta, tj. w dwóch kopertach, odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem „zmiana
oferty”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po
upływie terminu składania ofert.
.9 Treść warunków udostępnia się na stronie internetowej www.pks.lubliniec.pl.
.10 Na ofertę składają się:
 Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia
 Oświadczenie Wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2 do Warunków
Zamówienia oraz dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, opisane w
części VI niniejszych Warunków podpisane przez osoby uprawnione;
 Akceptowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3 do Warunków
Zamówienia .
Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełnienia warunków
wymaganych od Oferentów, przydzielania punktów i obliczania ceny:

.IV

Jedynym kryterium jest cena.
Cena autobusu – 100% będzie liczona na podstawie oceny punktowej złożonej oferty
wg
wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
x 100
cena rozpatrywanej oferty
Maksymalna ilość punktów, tj. 100 punktów, otrzyma oferta z najniższą ceną za dostawę
pojazdu. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.
.V

Dokumenty i oświadczenia, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
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1.Formularz oferty – załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
- przewidziane prawem – zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Specyfikację techniczną zawierającą dane techniczne i wyposażenie oferowanych
pojazdów.
.VI

Termin zawarcia i wykonania umowy:
1. Zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nastąpi w
terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, w miejscu i
czasie określonym przez Zamawiającego.
2.Wymagany termin realizacji umowy określony zostaje na dzień 31 grudnia 2007r.
3.Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Wykonawcy.

VII.

Sposób obliczania ceny oferty: nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN
(polski złoty): Wykonawca ma podać w ofercie cenę netto, kwotę VAT i cenę brutto
(podaną w PLN, cyfrowo i słownie) oferowanych pojazdów, po uwzględnieniu
wszelkich upustów przewidzianych dla Zamawiającego.

VIII.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy: warunki płatności
oraz inne postanowienia – jak w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do
Warunków zamówienia.

IX.

Termin związania złożoną ofertą:
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

X.

Miejsce i termin składania ofert:
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublińcu ul. Niegolewskich 5,
w terminie do 23.11.2007 r. do godz. 14.00.
2.Podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwy Wykonawców, ich adresy a
także informację dotyczącą ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
3.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.11.2007 r. o godz. 10.00.
4.Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek
Zamawiający prześle informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert.
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XI.

Informacje o trybie oceny ofert:

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert,
określonych w Warunkach Zamówienia.
2. W toku badań i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
XII.
Informacje dotyczące zawierania umowy:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie w niniejszych Warunkach oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
2. Po upływie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze oferty, wybrany
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której treść stanowi
załącznik nr 3 do niniejszych Warunków.
3. Umowa będzie podpisana w siedzibie Zamawiającego. W dniu podpisania
umowy, osoba podpisująca umowę ma udokumentować swoje upoważnienie do
podpisania umowy.
4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
nazwę i adres Wykonawcy oraz uzasadnienie jej wyboru.
XIII.
Informacje dodatkowe:
Zamawiający:
1) Nie dopuszcza składania ofert częściowych;
2) Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
3) Nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;
4) Nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
5) Nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną;
6) Nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
7) Nie przewiduje aukcji elektronicznej;
Załączniki do Warunków Zamówienia:
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
3. Projekt umowy sprzedaży
1.
2.

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
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