
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

dostawę autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z liczbą miejsc 19+1, 
przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich 

(kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary) 
 
 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
  Autobusy i autokary – 34121000-1. 

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób 
niepełnosprawnych z liczbą miejsc 19+1, przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku 
inwalidzkim. 

     Parametry techniczne, rozwiązania techniczne oraz minimalne wyposaŜenie autobusu: 
− rok produkcji 2012, 
− kolor biały, 
− przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, w tym szyny najazdowe 

do załadunku – składane, atestowane z uchwytami transportowymi, pozwalające na swobodny 
wjazd wózka z osobą niepełnosprawną do autobusu oraz zaczepy dla wózków z osobami 
niepełnosprawnymi, 

− silnik wysokopręŜny o pojemności min. 2,1 l z turbodoładowaniem o mocy min. 120 KM, 
spełniający wymagania EURO 5, 

− emisja spalin nie większa niŜ przewiduje norma EURO 5, 
− wielkość emisji dwutlenku węgla mierzona według procedury ustalonej dla celów badań 

homologacyjnych w cyklu łączonym nie większa niŜ 275 g/km, 
− zuŜycie paliwa mierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu 

łączonym nie większe niŜ 11 l/100 km, 
− wspomaganie układu kierowniczego, 
− układ hamulcowy ze wspomaganiem i systemem ABS, ASR i EBV, 
− elektroniczny układ stabilizacji jazdy, 
− oś przednia wzmocniona, 
− wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą, 
− wzmocnione resory i amortyzatory z przodu, 
− koło zapasowe, 
− nadwozie z wysokim dachem, 
− przedział pasaŜerski przeszklony (wyjątek mogą stanowić drzwi tylne), 
− lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie, 
− szyby pojazdu przyciemniane, 
− okna nie otwierane, 
− wietrzenie wewnętrzne – np. szyberdach lub urządzenie do wyciągu, 
− klimatyzacja dachowa dla przedziału pasaŜerskiego, 
− zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci, 



− ogrzewanie wnętrza pojazdu niezaleŜne od pracy silnika, 
− fotele pasaŜerskie z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa dla kaŜdego pasaŜera, 
− tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną, 
− podłoga płaska z wykładziną antypoślizgową, 
− mocowanie foteli na listwach (demontaŜ, przesuw foteli), 
− usytuowanie siedzeń wewnątrz pojazdu pozwalające na swobodne przejście wzdłuŜ autobusu, 
− szyba za kierowcą, 
− zabezpieczenie przed siedzeniami z przodu np. barierka, 
− poręcze przy wejściu do pojazdu, 
− obniŜony stopień pozwalający na swobodne postawienie stopy przy wejściu i wyjściu, 
− tachograf cyfrowy, 
− zamek centralny sterowany pilotem, 
− alarm antywłamaniowy, 
− immobilister, 
− oznakowanie pojazdu znaczkiem dla osób niepełnosprawnych, 
− dopuszczenie jako pojazd uŜytkowy UE. 
Wykonawca winien  dostarczyć autobus do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów, 
wymaganych prawem, do rejestracji pojazdu i stosownymi badaniami technicznymi, w tym: 
homologacja, dopuszczenie autobusu jako pojazd uŜytkowy UE, karta pojazdu oraz instrukcja obsługi 
w języku polskim. 
Serwis obsługi w odległości do 60 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć wraz z pojazdem wykaz autoryzowanych stacji obsługi. 
Wykonawca udzieli gwarancji na: 
− zespoły mechaniczne co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów, 
− perforacja nadwozia co najmniej 96 miesięcy, 
− powłoka lakiernicza co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów. 

7.   Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 
8.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 15.06.2012 r. 
11.  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

 11.1  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
4.200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100). 

11.2    Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
11.3     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
11.4  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu   

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: 

11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
 ust. 1 ustawy: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
naleŜy przedłoŜyć: 
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.  



11.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce   
 zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony 
 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

11.5  Informacja o dokumentach potwierdzających, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane 
dostawy odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: opis. 

11.6  Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

11.7   Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone 
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu 
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           

budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł). 
17. Termin składania ofert: 01.03.2012 r. do godziny 11:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 

Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój  
Nr 12. 

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy. 
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy. 

21. Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dotyczy. 

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22.02.2012 r. 
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 


