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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe
"Klonowica" Sp. z o.o.

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: ul. Klonowica 3c
Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 71-241
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 914328400
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ryłko
E-mail: przetargi@spak.pl Faks: +48 914392990

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spak.pl
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych

mailto:ojs@publications.europa.eu
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Inny:
_____

I.3) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak nie

(jeżeli tak, więcej informacji o tych podmiotach zamawiających można podać w załączniku A.)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz Szczecińskiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków, obiektu
budowlanego odpowiadającego
wymogom określonym przez
podmiot zamawiający

(b) Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

(c) Usługi
Kategoria usług: nr _____
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik XVIIA i XVIIB do
dyrektywy 2004/17/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy
siedziba Szczecińskiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego
"Klonowica" Sp. zo.o.

Kod NUTS
PL424

Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Informacje na temat zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zamówienia publicznego
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba _____
albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna uczestników
planowanej umowy ramowej _____

Czas trwania umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Okres w latach: _____ albo miesiącach: _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT _____ Waluta:
albo Zakres: między _____ i _____ Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli jest znany)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 2 sztuk autobusów MIDI o długości max do 10,5 m, 3 sztuk autobusów
MAXI o długości max do 12 m i 3 sztuk autobusów MEGA o długości max do 18,1 m, niskopodłogowych,
fabrycznie nowych, klimatyzowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2012 roku,
przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34121400  

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

tak nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

jeżeli jest znany, Szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie
dane liczbowe): _____

Waluta:

albo Zakres: między _____ i _____ Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak, Proszę podać opis takich opcji:
_____

(jeżeli jest znany), Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: _____ albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): _____ albo Zakres: między _____ i _____

(jeżeli jest znany) W przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji kolejnych
zaproszeń do ubiegania się o zamówienie:
w miesiącach: _____ albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: _____ albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

albo Rozpoczęcie 11/06/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie 15/06/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
wadium - 150.000,00 PLN ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących (jeżeli dotyczy)
według SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli
dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak, Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest
krótszy – w tym okresie minimum 3 prace podobne objętych przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały
wykonane należycie.
Przy czym jedna z prac podobnych musi dotyczyć dostaw minimum 2 sztuk autobusów MIDI ( o max. dł 10,5m),
druga z prac podobnych musi dotyczyć dostaw minimum 3 sztuk autobusów MAXI ( o max. długości 12 m) a
trzecia z prac podobnych musi dotyczyć dostaw minimum 3 sztuk autobusów MEGA ( o max. dł.18,1 m).
Za prace podobne Zamawiający uzna dostawy autobusów zgodnych z autobusami oferowanymi w zakresie
typu pojazdu, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, klimatyzowanych, zasilanych olejem napędowym,
przeznaczonych dla przewozu osób w komunikacji miejskiej, wprowadzonych do obrotu na rynku państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców. Dopuszcza się dostawy autobusów z silnikami spełniającymi normę emisji spalin
EURO 5.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
poprzez wykazanie posiadania minimum jednej autoryzowanej stacji serwisowej specjalizującej się w obsłudze
technicznej oferowanego typu autobusu na terenie Polski w promieniu 300 km od siedziby Zamawiającego,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez wykazanie, że:
a) w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnęli przychody ze sprzedaży powyżej 50 milionów złotych
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż
500 tysięcy złotych.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 44 Ustawy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru),w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia
dla każdego ze wspólników. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna składa odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu–
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy-
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną osób fizycznych wykonawca musi złożyć oddzielne
zaświadczenia dla każdego ze wspólników.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy -
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną. W przypadku gdy wspólnikiem spółki cywilnej są podmioty zbiorowe, składają one informację w
zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy.
4. Ponadto Wykonawcy mają złożyć następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem V pkt. 3 SIWZ wraz z oświadczeniem wskazującym część
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział
podwykonawców)
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 1 SIWZ
(tylko w przypadku składania oferty wspólnej);
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do jej podpisania nie wynika z dokumentu
rejestracyjnego,
4) Opis techniczno-eksploatacyjny według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ potwierdzający że
oferowane autobusy spełniają wymogi zawarte w Rozdziale I SIWZ. W opisie należy podać rodzaj urządzenia,
producenta i/lub markę, typ oraz ewentualne oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie urządzeń z
podaniem jego producenta, z zastrzeżeniem o konieczności udzielenia dodatkowej licencji na jego używanie
(jeżeli zakup urządzenia nie jest równoznaczny z udzieleniem licencji)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
5) Oświadczenie Wykonawcy o stosowaniu preferencji unijnych (załącznik nr 6 do SIWZ) Zgodnie z art.
138c ust. 1 pkt 4 Ustawy Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców nie przekroczy 50%.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców
składających ofertę wspólną.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej poprzez wykazanie, że:
a) w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnęli przychody ze sprzedaży powyżej 50 milionów złotych
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż
500 tysięcy złotych.
Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
1) Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta jeżeli zgodnie
z przepisami o rachunkowości sprawozdanie podlega badaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności
– za ostatni rok obrotowy a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (art. 26 ust 2c
stosuje się odpowiednio, a ocena w tym zakresie należy do Zamawiającego).
W przypadku składania oferty wspólnej dokument ten składa ten z wykonawców, który odpowiada ze spełnienie
tego warunku.
2) Polisa wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę składki za bieżący okres, a w przypadku braku polisy
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę
składki ubezpieczeniowej).
W przypadku składania oferty wspólnej warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców. Dokument ten składa
każdy z Wykonawców.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie
minimum 3 prace podobne objętych przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane
należycie.
Przy czym jedna z prac podobnych musi dotyczyć dostaw minimum 2 sztuk autobusów MIDI ( o max. dł 10,5m),
druga z prac podobnych musi dotyczyć dostaw minimum 3 sztuk autobusów MAXI ( o max. długości 12 m) a
trzecia z prac podobnych musi dotyczyć dostaw minimum 3 sztuk autobusów MEGA ( o max. dł.18,1 m).
Za prace podobne Zamawiający uzna dostawy autobusów zgodnych z autobusami oferowanymi w zakresie
typu pojazdu, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, klimatyzowanych, zasilanych olejem napędowym,
przeznaczonych dla przewozu osób w komunikacji miejskiej, wprowadzonych do obrotu na rynku państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców. Dopuszcza się dostawy autobusów z silnikami spełniającymi normę emisji spalin
EURO 5.
Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem termu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentu
pochodzącego bezpośrednio od odbiorców tych dostaw potwierdzającego że dostawy zostały wykonane
należycie (potwierdzające zastosowanie silników z normą emisji spalin min. EURO 5).
W przypadku składania oferty wspólnej dokument ten składa ten z wykonawców, który odpowiada ze spełnienie
tego warunku
2) Wykaz materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem PN-EN.
3) Szczegółowy opis techniczny zawierający markę i model oferowanych autobusów MIDI, MAXI i MEGA, wraz
z rysunkami technicznymi, z wymiarami autobusów, zdjęcia oferowanych autobusów, a także rysunek (szkic)
przedstawiający rozmieszczenie siedzeń oraz miejsce mocowania wózka inwalidzkiego, kasowników, tablic
kierunkowych, kamer i automatu biletowego.
4) Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
dla oferowanych autobusów
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5) Dokumenty potwierdzające poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, NMHC z silników do oferowanych
typów autobusów – wyniki badania ETC (homologacja emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG),
jeżeli powyższe dane nie są zawarte w Świadectwie homologacji typu pojazdu,
6) Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa TEST Raport wg testu SORT 2 dla oferowanych typów
autobusów wykonany wg wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą upoważnioną
do wykonywania takiego testu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie
posiadania minimum jednej autoryzowanej stacji serwisowej specjalizującej się w obsłudze technicznej
oferowanego typu autobusu na terenie Polski w promieniu 300 km od siedziby Zamawiającego,
Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz stacji serwisowych obsługujących oferowane autobusy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
_____

III.3.2) Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the Osoby
odpowiedzialne za wykonanie usługi

tak nie
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena albo Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena 90 6. _____ _____
2. Warunki techniczno-eksploatacyjne 5 7. _____ _____
3. Zużycie energii 5 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

jeżeli tak, Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
_____
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IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)

14/ZP-SPAK/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Okresowe ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ (dd/mm/rrrr) Godzina: _____

Dokumenty odpłatne
tak nie

jeżeli tak, Podać cenę (proszę podać wyłącznie dane liczbowe): 10.00 Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:
gotówka, przelew, pobranie pocztowe

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 05/01/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  (procedura otwarta)

Do: : ______ (dd/mm/rrrr)
albo Okres w miesiącach: _____ albo w

dniach: 60
(od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 05/01/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

Miejscowość (jeżeli dotyczy):
sala konferencyjna (pok. nr 11) w siedzibie zamawiającego

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie

_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak, Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak nie

jeżeli tak, Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 4

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: _____ Tel.: +48 224587801
Faks: _____
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:



12/ 14 ENOTICES_agnrylko 21/11/2011- ID:2011-161631 Formularz standardowy 5 — PL
Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz Szczecińskiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

21/11/2011   (dd/mm/rrrr)
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Część nr _____ Nazwa _____

1) Krótki opis
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot _____ _____
Dodatkowe przedmioty _____ _____

3) Wielkość lub zakres

_____
jeżeli jest znany, Szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie
dane liczbowe): _____

Waluta: _____

albo Zakres: między _____ i _____ Waluta: _____

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

albo Rozpoczęcie _____ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie _____ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

_____
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