Rewal: Dostawa, dla Urzędu Gminy w Rewalu, fabrycznie nowego
mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych..
Numer ogłoszenia: 30310 - 2009; data zamieszczenia: 17.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 15463 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, Rewal, woj. zachodniopomorskie, tel. (091)
38 62 624, faks .
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, dla Urzędu Gminy w Rewalu,
fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych...
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Parametry techniczne: - Poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasaŜera - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania - ASR system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie
jazdy przez silnik zbyt duŜego momentu obrotowego - ESP - elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy - Silnik - moc minimum 140 KM, TDI - Rodzaj paliwa - diesel - Wspomaganie układu
kierowniczego - Manualna skrzynia biegów 6- stopniowa ( 5 + 1) - Obrotomierz i zegar Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego - Immobiliser - Radio wraz z
odtwarzaczem CD, antena, 4 szerokopasmowe głośniki w tym: 2 w drzwiach kabiny kierowcy i 2 w
przedziale pasaŜerskim - Obowiązkowe światłą zewnętrzne - Trzecie światło Stop, dwa światła cofania
- Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z podnośnikiem auta i kluczem do kół - Drzwi boczne
przesuwne z prawej strony - Drzwi tylne skrzydełkowe z oknami lub klapa z oknem, wycieraczka tylnej
szyby i spryskiwacz - Komfortowe wykończenie wnętrza pojazdu-podsufitka z materiału, boki pojazdu,
słupki okienne wykończone materiałem łatwozmywalnym, - Rolety przeciwsłoneczne w oknach lub
okna przyciemniane - Podłoga wyłoŜona wykładziną gumową z osłoną krawędzi bagaŜowej Dodatkowe dywaniki gumowe w kabinie kierowcy - Ogrzewanie przestrzeni pasaŜerskiej - Oświetlenie
wejścia dla pasaŜerów - Minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasaŜerskiej - Uchwyty do
mocowania ładunku - Lampka oświetlenia przestrzeni bagaŜowej - Oświetlenie wewnętrzne
przestrzeni pasaŜerskiej - Komfortowe siedzenie kierowcy z regulacja wysokości i regulacją odcinka
lędźwiowego, komfortowe pojedyncze siedzenie obok kierowcy - Ilość miejsc w przedziale
pasaŜerskim: siedem komfortowych pojedynczych siedzeń typu Kapitan lub równowaŜnych Centralny zamek zdalnie sterowany - Autoalarm - Elektrycznie sterowane szyby przednie -

Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne - Światła przeciwmgielne z przodu Klimatyzacja dla przedziału kierowcy i dodatkowo dla przedziału pasaŜerskiego - Ściany w części
pasaŜerskiej kabiny muszą być w całości przeszklone (okna) - Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
make-up - Kolor - granatowy lub niebieski, lub zielony, lub bordowy - Hak holowniczy (do holowania
przyczep), - Komplet opon letnich ze stalowymi felgami (zamontowany na mikrobusie) oraz Dodatkowy komplet opon zimowych ze stalowymi felgami Przystosowanie do przewozu osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim: a) szyny zaczepowe w podłodze b) jeden komplet pasów
zaczepowych do mocowania wózka inwalidzkiego w szynach c) biodrowe pasy bezpieczeństwa dla
osoby na wózku inwalidzkim d) pojemnik do przewozu pasów e) wyłoŜenie podłogi w przedziale
pasaŜerskim gumową wykładziną antypoślizgową f) nakładka ochronna progu g) oznaczenie
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych h) aluminiowe podjazdy z
powłoka antypoślizgową umoŜliwiające ręczne wprowadzenie wózka z tyłu pojazdu Gwarancja na
silnik i podzespoły - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, gwarancja na perforację nadwozia minimum
12 lat i na lakier minimum 3 lata. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji. Dostawa do
16.03.2009 r. loco Urząd Gminy Rewalu. Postawione warunki, które musi spełniać mikrobus, zostały
uwarunkowane przez wymagania określone w Programie wyrównywania róŜnic między regionami obszar D (likwidacja barier transportowych) Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
niepełnosprawnych (http://www.pfron.org.pl/)...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i
części: 114344.26 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

PU-H ZDUNEK Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIśSZĄ
I NAJWYśSZĄ CENĄ (bez VAT)
•

Cena wybranej oferty: 114344.26

•
•

Oferta z najniŜszą ceną: 114344.26 oferta z najwyŜszą ceną: 117049.18
Waluta: PLN.

