
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40549-2014 z dnia 2014-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Giżycko
Autobus, fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad szt.1, Rok produkcji 2014, Ilość miejsc osoby 22+1, Kolor nadwozia z
zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią) - Nie metalik
w...
Termin składania ofert: 2014-03-13

Giżycko: Zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22
pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku

inwalidzkim przeznaczonego dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSOUU Koło w

Giżycku)
Numer ogłoszenia: 106856 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

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: 40549 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku,

Ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 29 09, faks 87 429 29 09 wew.23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu do

przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego

dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSOUU

Koło w Giżycku).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Autobus, fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad szt.1, Rok produkcji

2014, Ilość miejsc osoby 22+1, Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie

dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią) - Nie metalik w kolorze niebieskim lub jego odcień, Rodzaj

silnika - Diesel, Pojemność silnika od 2500 cm3, Moc silnika Min. 129 KM, Norma emisji zanieczyszczeń (spalin):

tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów -EURO 5 lub wyższa, Przepływowy podgrzewacz paliwa, Filtr

paliwa z separatorem wody, Pojazd musi posiadać odpowiednie homologacje i certyfikaty dopuszczające

rejestrację na terenie Polski, oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej i poza unijnych EC 2007/46. Skrzynia
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biegów manualna, min 6- biegowa + bieg wsteczny, Sprzęgło suche, Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy

(ESP), Hydrauliczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), Układ hamulcowy

dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem, Hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane, Wskaźnik

zużycia klocków hamulcowych, Kierownica po lewej stronie regulowana, Przekładnia z blokadą koła kierownicy,

Wspomaganie układu kierowniczego, Koła i ogumienie szt. 6, Pełnowymiarowe koło zapasowe szt. 1, Opony

letnie z felgami szt. 6, Obręcze kół 16 cala, Opony zimowe szt.6, Chlapacze przednich i tylnych kół szt. 4,

Rozstaw osi min 4100 cm, Długość cm - dowolna, Nadwozie -Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, Pełne

przeszklenie przedziału pasażerskiego szyby dwuwarstwowe, panoramiczne, firanki,Szyba przednia ze szkła

klejonego z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy, Młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach

ewakuacyjnych, Ostatnia czwórka to pojedyncze fotele szybko demontowane w miejsce foteli montaż wózka

inwalidzkiego, Najazdy składane do wprowadzania wózka inwalidzkiego, Uchwyty do mocowania wózka

inwalidzkiego w systemie szynowym, Komplet atestowanych pasów zabezpieczające wózek inwalidzki i

pasażera w nim siedzącego, Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i

kierowcy, Fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej, Komfortowe siedzenie kierowcy regulowane z

dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem, Pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką, niepalną z izolacją

dźwiękowo - termiczną. Ogrzewanie suche niezależne od pracy silnika Min. 5,5 KW, Uchwyty ułatwiające

wsiadanie i wysiadanie pasażerów, Poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy

drzwiach wejściowych, Obniżony stopień wejścia, Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych, Półki na bagaż

podręczny z panelem oświetleniowo - nadmuchowym dla każdego pasażera. Klimatyzacja dwustrefowa, Szyba

za kierowcą/przegroda za fotelem kierowcy, Szyba elektryczna w drzwiach przednich kierowcy, Szyberdach

mechaniczny z wyjściem awaryjnym, Oświetlenie centralne, Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego,

Lusterka elektryczne i podgrzewane z szerokim kątem widzenia, Lusterko wewnętrzne, Drzwi boczne z prawej

strony obok kierowcy otwierane elektrycznie szt. 1, Poduszka powietrzna kierowcy, Tachograf cyfrowy, Radio z

CD - możliwość odtwarzania mp3, Światła halogenowe przeciwmgielne przednie, Światła obrysowe boczne i

dachowe, górne kierunkowskazy, Immobilizer, Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, Zamek

centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku, Apteczka autobusowa, Trójkąt

ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu, Atestowana i ważna gaśnica, Zestaw podręcznych narzędzi,

Autobus musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji, z zachowaniem gwarancji producenta

pojazdu bazowego, bez limitu kilometrów, oraz podczas awarii producent winien zapewnić pojazd zastępczy w

ciągu 12h od zgłoszenia awarii. Pojazd powinien posiadać homologację o DMC pow. 5t., Gwarancja: na

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez limitu przejechanych kilometrów(Min. 24 m-ce), , na

wady powłoki lakierniczej bez limitu przejechanych kilometrów(Min. 24 m-ce), na perforację nadwozia i podwozia

bez limitu przejechanych kilometrów(Min. 120 m-cy), autoryzowany serwis nie może znajdować się więcej niż

150 km od siedziby Zamawiającego, Homologacja wystawiona zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu

drogowym oraz spełniająca wymogi europejskiej normy czystości spalin EURO 5 lub wyższej. Autobus musi

spełniać wymagania techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu

drogowym(obwieszczenie Marszałka Sejmu rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 poz. 1137 w sprawie
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Część NR: 1   

Nazwa: Umowa na Zakup (dostawę) fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca, z

możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSOUU Koło w Giżycku)

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i może być

wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich. Autobus musi

posiadać na wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy i

przepisy o przewozie osobowym oraz przewozie osób niepełnosprawnych. Dokumentacja umożliwiająca

pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii autobus - homologacja..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERCUS - BUS Sp. z o.o., ul. Błońska 64a, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 223700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 275151,00

Oferta z najniższą ceną: 275151,00 / Oferta z najwyższą ceną: 297045,00

Waluta: PLN.
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