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oGŁoSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie o b owiązkow e

ocł-oszoNIo DoTYczY
Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

l.l) NAzwA t ADRES

ZESPÓŁ EKONoMICZNo ADMINISTRACYJ\IY sZKÓŁ

Adres pocztowy: ul. Radomska 7

Wojewódźwo:
mazowieckie

48320Ż3 57

@awi aj ącego Q eż el i p o s i a da): www. bip. gozd.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne ią informacie dotyczące dylamicznego Systemu zakJ{,ów (jeżeli

I.2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo

Admini stracja rządowa centralna

[ łdm ini str acja rąd'ow a teren owa
X Administracj a samorządowa

D Podmiot prawa Publicznego

! Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa'

sąd lub Ębunał

Uczelnia publiczna
lnstytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Samo dzi e lny publ i czny zaVJad opi eki zdrowotnej

n t*y (proszę określić):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

u.1) oXREŚLENTE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

[.1.1) Nanva nadana zamówieniu przezzamuwiającego: -'
Ż;irp autobusu so ńieisc w pojeździe dla- żl -osób 

niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na

wózkach inwalidzkiclt
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II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy x

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup autobusa 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób

@,cIwóchosóbnawózkachinwalidzkich.Szczegołowyopisprzedmiotu
zamówieni a otazwymagania Zarnawiającego dotyczące parametrów technicznych określa

Zil,ącznknr 2 do ni''ie.1s"e.1 SIWZ _ Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia.Pojazd

stanowiący przedmiot źamówienia musi spełniaó warunki techniczne przewidzian e ptzez

ouowiąpuiąóe w Polsce przepisy prawne dla autobusów szkolnych poruszających się po drogach

pub1icznycń o.* *u*nLi po.*id"i* e p:zezprzepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej

i1ut.go iypu pojazdow. rojazd musi spJłniać wymogi Dyrektywy CEE EURo5lŻ007l715/EC w

zakresie emisji spalin.

ll.l,4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupelniających: nie

II.l.5) wsPÓlny Sł.owtltx ZlrrłÓwlnŃ (cPv)

Słownik główny

Główny przedmiot 34.12.10.00 - 1

Dodatkowe przedmiotY 33.19.ó2.00 _2

Il.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie

a'J.1) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej ; nie

II.2) cZAs TRwANlA złnłÓwleNlł Lt]B TERMlN wYxor'łłNlł2)

okreszakończenia: 3 10 kwietnia 2013 r'

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM'
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr.l) wADluM

Informacja na temat rn"diurr1 , Zamalnający nie wymaga wniesienia wadium '

[ff,.2)ZLLTCZKI

Czy przewiduje się udzielenie za|iczekna poczet wykonania zamówienia : nle
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III. 3) WARUNKI UDzlAŁU w PosTĘPowANlU oRAZ oPlS SPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNtANlA TYcH WARUNKÓw 3)

m.4) INFoRMACJA o oŚWIADCZENIACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARCzYĆ
wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZEMA SPEŁNIANIA WARUNKÓW IIDZIAŁU w
PosTĘPowANrU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAwIE ART. 24 UsT. 1

USTAWY

m.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 przedłożyćz

m.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy' należy
przedlożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

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

_ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwięrdzające, ze wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenje na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spehriania waruŃów udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia' przedkłada takŻe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2'

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
przedkłada:

III.4.3.t) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdza jący,że:

_ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu skład.ania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

_ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał
przawidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rcizłoŻenie na raty zaleg}ych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert

m.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust. l pkt 4-8 ustawy - wystawione
nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŻone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organ€m samorądu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jeŻeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca rńa siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się takiego zaświadczenia
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IlI.5)lNFoRMAcJAoDoKUMENTACHPoTWIERD^ZAJĄCYCH,ZEoFERowANEDosTAwY'
USŁUGI LUB RoBory sUDowLANE oDPowIADł.l4 oxnośLoI{YM WYMAGANIoM

@rowane dostawy, usługi lub
'onoty 

nuoowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należry przedłożyć :

M.O INNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt Ilt'4) albo w pkt ltl'5)

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym

w art.22. ust.1 ustawY PzP '

2. Dokument, określaj ący zasadyreprezentacji oraz osoby uprawnione do leprezentacji

wykonawcy, a jezeiiwykonawcę ,.pr"".r'ri,rie pełnomocnik _ takze pełnomocnictwo'

określające 'ur.r., 
,rrrrorowania poapi** prri'osoby uprawnione do reprezentowania

wanego autobusu - OlĘnu Wykon*'

:

III.7)Czyograniczasięmożliwośćubiegania,lnawców,uktórychponad
50 7o pracowników stanowią osoby niepelnosprawne : me

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l ) rnvs [IDzlELENlA złnłÓwteNlł

rv.1. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetar g ni e o grani c zonY

w. 2) KRT"TERIA ocENY oFERT

w.2.1) Kryteria oceny ofert : najnizsza cena

rv.2.Ż\ Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nre

IV. 3) ZMIANA UMOWY
mowy w 'ffinxu 

oo treści oferty, na podstawie

któ rej d o ko n 
" 

o o *, o o.' J, il;-; ; K1' Jj ą; it :il**i y, ] ii':': ] :'f Y'1.1T 1'^*L: #f
lb'ó?:$:#"";ffi#'{ffiil;;i'i-i: oż U.zŻ010 r. nr 113, poz. ]59 zezm')Zama-wiający

dopuszcza dokonanie ł^iunpostanowie ń' zavł arte1 ii::,* stosuŃu do treści oferry, na

podstawie ktorej d"l;;;;*yboru wykonawcy w następujących syuacjach:

i) Z^i*u terminu t ealizaili umowy :

a) jeżeti zmiana jest to"i..'.u z powodu działaniasiły wyższej tj' niezwykĘch

i nieprzewiari*v"t' oko1icznóśc iniiza1etnych od strony' ńoiu się na nie powofuje i których

konsękwenr3i *i*o ;;;ń;i ana1eŻytej siarannoŚci nie można było uniknąć'

Warunkiem dokonania zmianpostanowie iiawartej umowy jest protokół konieczności

podpisany przezprzedstawi ctótizamawąącego i Wykoyl"' ńrotokół, o którym mowa w pkt' 4

powinienzavłieruÓ;;;;;'Ł'*':;'"o*:::"ł"::::x::##Hx"#:'"#'T{'Hl#-



IV.4) INFoRMAcJE ADMTNTSTRACyJNE

z dnia..4.Q. oz.2ot3 r.
20 o1 rlrl r *...ą.8.... 02.2013 r.Strona internetowa Zarnawiającego _ wwrv.bilr.gozd.pl dnia ..ś.y.... 02.2013 r, 

^A
Tablica ogłoszeń w miejscu pulti.'"i. aortępnv* ' ''.dzibie 

Zamawiającego dnia ł.0. oz.zots ,.

Iv.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

rłrłw.bip'gozd.pI
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego

w GoŻdzia ul. Radomska 7 pok. 102.

|v.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (eżeli dotyczy):

Data: 28.02.2013 r. Godzina:09:50
Miejsce: siedziba zamawiającego w Goździe ul. Radomska 7, pokój 102

lv.4.5) Termin zu,iązaniaofertą okres w dniach: 30 rra osatecznego terntinu składania ofert)

IV.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
: nie

IV.4.l7) Cry przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprryznania
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
rlrzezr,aczone na sfinansowanie całości lub cześci zamówienia : nie
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