Rewal: Dostawa, dla Urzędu Gminy w Rewalu, fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Numer ogłoszenia: 282455 - 2008; data zamieszczenia: 23.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie,
tel. (091) 38 62 624.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
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 oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Parametry techniczne: Poduszka powietrzne dla kierowcy - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu róŜnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z
napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych
- ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w
czasie jazdy przez silnik zbyt duŜego momentu obrotowego - MSR - system zapobiegający poślizgowi
kół napędzanych podczas hamowania silnikiem - ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy Silnik - moc minimum 102 KM, TDI - Rodzaj paliwa - diesel - Rozstaw osi - minimum 3400 mm Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch
płaszczyznach - Hamulce tarczowe wentylowane z przodu - manualna skrzynia biegów 6- stopniowa (
5 + 1) - Obrotomierz i zegar cyfrowy - 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 - Regulacja zasięgu reflektorów Obowiązkowe światłą zewnętrzne - Trzecie światło Stop, 2 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 stopnia
wejściowego - Okno przesuwne w przestrzeni pasaŜerskiej po lewej stronie w I rzędzie - Uchwyty do
mocowania ładunku - Lampka oświetlenia przestrzeni bagaŜowej - Oświetlenie wewnętrzne
przestrzeni pasaŜerskiej - Komfortowe siedzenie kierowcy z regulacja wysokości i regulacją odcinka
lędźwiowego, komfortowe podwójne siedzenie obok kierowcy - Ilość miejsc w przedziale pasaŜerskim:
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siedem komfortowych pojedynczych lub zintegrowanych (dwa lub trzy miejsca) siedzeń. - Mocowania
do fotelików dziecięcych w siedzeniach w I rzędzie - Centralny zamek zdalnie sterowany - Autoalarm Elektrycznie sterowane szyby przednie - Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne Światła przeciwmgielne z przodu - Klimatyzacja dla przedziału kierowcy - Ściany w części
pasaŜerskiej kabiny muszą być w całości przeszklone (okna) - Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
make-up - Dwutonowy sygnał dźwiękowy - Oświetlenie kabiny kierowcy i 2 lampki do czytania Uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie - Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej - 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 19.12.2008 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/). Dostawa do 19.12.2008 r. - loco Urząd Gminy Rewalu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie wmyaga się wniesienia
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie
do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na

•

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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składania ofert . 2. Dokumentacja określająca proponowany mikrobus i potwierdzająca spełnienie
postawionych warunków ..

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.rewal.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: siedziba
zamawiającego, pok nr 109.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: -.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli
zamawiający przewiduje nagrody: -.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.10.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 109..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: -.
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