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Gmina Gózd - Zespół Ekonomiczno Administracyjnego S zkół w Go ździe 

 

ogłasza przetarg nieograniczony o warto ści szacunkowej powy żej 14 000 euro a mniejszej ni ż 
kwoty okre ślone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, 

- Prawo zamówie ń publicznych  na dostaw ę samochodu -   mikrobusa  9 miejscowego 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  . 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 20.01.2009 r.: 
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl   
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.gozd.pl    
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Radomska 7 , 26 – 634 Gózd 
 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa:   Gmina Gózd - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 
Adres pocztowy:   Gózd,   ul. Radomska 7,  26-634 Gózd , Województwo: mazowieckie 
Tel.: 048   320-23-57  
Tel./Fax: 048 320-23-57 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego: http://www.bip.gozd.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu zakupów:  
nie dotyczy. 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Dostawa  mikrobusa 9 miejscowego przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest zakup i 
dostawa fabrycznie nowego , wyprodukowanego w 2008 roku lub 2009 roku, 9-osobowego samochodu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd  powinien  
posiadać  roczne ubezpieczenie OC, AC, NW, oraz  zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzające, że dokonane przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim odpowiada 
określonym normom i specyfikacjom lub oświadczenie wykonawcy w tej kwestii . Homologacja samochodu z 
możliwością przewozu osób niepełnosprawnych . 
 
Wymogi techniczne i wyposażenie minimalne przedmiotu zamówienia : 
- rok produkcji – 2008 lub 2009 fabrycznie nowy, 
- silnik wysokoprężny (diesel) z turbo doładowaniem o mocy minimum 85 KM, 
- całkowita długość pojazdu – nie więcej niż 5 500 mm, 
- nadwozie standardowe, bez nadstawek, 
- skrzynia biegów manualna, min. 5 biegów do przodu + bieg wsteczny, 
- lusterko wsteczne wewnętrzne, chroniące przed oślepieniem, 
- system stabilizacji toru jazdy , 
- system przeciwdziałający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania  , 
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania , 
- wspomaganie układu kierowniczego, 
- kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach lub fotel kierowcy z regulacja położenia fotela 
  w trzech płaszczyznach w tym regulacją położenia wysokości siedziska, 
- reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu, 
- światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu 
- bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, 
- klimatyzacja z rozprowadzeniem powietrza na przód i tył, 
- ogrzewanie postojowe o zużyciu paliwa w przedziale  1 – 2,5 L na 1 godz., 
- dmuchawa powietrza cichobieżna z dyszami układu ogrzewania na szybę przednią i boczne, 
- kabina kierowcy: regulowany fotel kierowcy + siedzenie dwuosobowe dla pasażera, 
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, 
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- radioodtwarzacz CD, instalacja radiowa, wbudowane głośniki, 
- dywaniki w przedziale kierowcy, 
- gniazdo 12 V w kabinie kierowcy, 
- drzwi boczne z prawej strony, przesuwane do tyłu, przeszklone, umożliwiające łatwe wejście do  
  przedziału pasażerskiego, 
- uchwyt umożliwiający wejście do przedziału pasażerskiego z prawej strony drzwi przesuwanych, 
- oświetlenie stopnia  bocznego – wejściowego, 
- drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z wycieraczką i spryskiwaczem, wyposażone w ograniczniki 
  i blokadę położenia skrzydeł, 
- tylna szyba ogrzewana, 
- przedział pasażerski : pełne przeszklenie, szyby przyciemniane, z atestem, 
- oświetlenie przedziału pasażerskiego, 
- tapicerka siedzeń w przedziale pasażerskim wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na  
  ścieranie, 
- demontowany ostatni rząd foteli, 
- zamek centralny z pilotem, 
- system przeciw uruchomieniowy, 
- alarm zabezpieczający przed kradzieżą, 
- kolor nadwozia granatowy, 
- koło zapasowe pełnowymiarowe, 
- komplet opon letnich wraz z felgami, 
- komplet opon zimowych wraz z felgami, 
- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego 
  W czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego  
- tapicerka siedzeń kolor popiel  
- okres gwarancji minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru na podzespoły mechaniczne  
  i wyposażenie, bez limitu kilometrów 
- okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 120 miesięcy, 
- okres gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy, 
- ubezpieczenie w zakresie  AC, OC, NW na min. 12 miesięcy. 
 

Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich: 
 

- podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, 
- podłogowe szyny montażowe przystosowane do mocowania jednego wózka inwalidzkiego, 
- miejsce do montażu wózka inwalidzkiego, 
- winda na wózek inwalidzki  
- komplet pasów zabezpieczających wózek osoby niepełnosprawnej, 
- pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, 
- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „ inwalidzi” zgodne z przepisami. 
 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  
Słownik główny: 
Główny przedmiot: CPV: 34.11.52.00-8 
II.1.5) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  Nie 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: Nie. 
II.1.7 Czy przewiduje si ę udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących: Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  14 dni od daty  podpisania umowy 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMIC ZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium   w kwocie 2000,oo PLN (słownie: dwa tysiące zł) . 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
Opis warunków udziału w post ępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w ustawie                         
i w niniejszej SIWZ oraz następujące warunki : 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 

a) Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający rozumie 
wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru lub ewidencji działalności  gospodarczej. 
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2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

a) Poprzez posiadanie niezbędnego doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie  dostaw 
( co najmniej 1 ), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania                                                
o udzielenie   zamówienia , a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie , 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia  
z podaniem ich wartości , dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , ze 
dostawy te zostały wykonane należycie , tj. dostawy  9-osobowego samochodu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkich. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy  – Prawo zamówień publicznych . 

a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga niezalegania  
Wykonawcy z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne , lub 
uzyskania zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu . 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń  i 
dokumentów, o których mowa w punkcie  XVIII  SIWZ metodą „spełnia/niespełnia”,   z uwzględnieniem przepisu art.26 
ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych . Z treści załączonych  dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
wykonawca spełnia w/w warunki. 

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu : 
1. Wypełniony formularz oferty- na druku, którego wzór został dołączony do  materiałach przetargowych  ; 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i nie podleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych – w formie zał ącznika Nr 1 ;  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie zał ącznik Nr 2 ; . 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia , ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert - w formie zał ącznik Nr 3 i 4  ; . 

5. Zaparafowany przez Wykonawcę wzór projektu umowy na realizację zamówienia ,  który został dołączony do 
materiałów przetargowych –  w formie zał ącznik Nr 5; 

6.Wykaz wykonanych  dostaw ( co najmniej 1 ), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia   
   postępowania o udzielenie   zamówienia , a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym  
   okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia  
   z podaniem ich wartości , dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających ,  
   że dostawy te zostały wykonane należycie , tj. dostawy  9-osobowego samochodu przystosowanego do  
   przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkich–  w formie zał ącznik Nr 6; 
  Za należycie wykonaną Zamawiający uzna dostawę zrealizowaną terminowo, zgodnie z warunkami  
   Wynikającymi  z zawartej umowy. 
7.Folder informacyjny ze zdjęciami zawierający opis techniczny  oferowanego samochodu -  w formie  
   załącznik Nr 7; 
  
Inne dokumenty składane wraz z ofert ą: 
1.Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca  
   składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie zał ącznik Nr 8; 
2.W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy  
   - Pzp – w formie zał ącznik Nr 9;  
3.Potwierdzenie wpłaty wadium – w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu bądź- w przypadku  
   wadium wnoszonego w innej formie – odpowiedni dokument - w formie zał ącznik Nr 10;  
 
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                                                                                                          - 100 % 
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IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna: Nie. 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.bip.gozd.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Zespół Ekonomiczno 
Administracyjny Szkół w Goździe,  ul. Radomska 7( pokój nr 102 –  I piętro ) 26-634 Gózd, w godzinach pracy   
ZEAS. 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymaga ń zamawiaj ącego okre ślonych w sposób umo żliwiaj ący przygotowanie si ę 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobi e uzyskania tego opisu: nie 
dotyczy. 

IV.3.3) Informacja o wysoko ści nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwi ązania stanowi ące podstaw ę do składania ofert, je żeli zamawiaj ący przewiduje nagrody: nie 
dotyczy. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert : 
Data: 28/01/2009 do godziny: 9:50  
Miejsce:  Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe, ul. Radomska 7, pok. nr 102 ( I piętro). 

 
IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: zamówienie nie jest finansowane ze środków UE.  
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza 
ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
 
 
 
                                                                                                   Z up. Wójta Gminy 
                                                                                                          Dyrektor 
                                                                                                     inż.  Józef  Drab 
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