
KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA  
WE WŁOCŁAWKU 

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
ogłasza 

przetarg nieograniczony na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego: 

Przystosowanie budynku i terenu do funkcji dworca autobusowego w Inowrocławiu   
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 
    Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 
    Adres   : ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
    Telefon: 54 230 90 20         Telefaks:  54 230 90 16 
    Adres e-mail: sekretariat@kpts.com.pl       Witryna www.bip.kpts.com.pl                                                              
    Godziny urzędowania: od 7:00 do 15.00 w dni robocze 
    Konto bankowe: 89 1090 1069 0000 0001 1913 2552     
    NIP: 888 311 58 16                                REGON: 341 266 700 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu      

nieograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią     
warunki określone w ogłoszeniu i SIWZ.  

 
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ 
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie 

internetowej www. bip.kpts.com.pl  
 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
    4.1. Nazwa nadana zamówieniu  
           „Program funkcjonalno-użytkowy na przystosowanie budynku i terenu do funkcji 

dworca autobusowego w Inowrocławiu”. 
    4.2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 
o zakresie: Przystosowanie budynku i terenu  do funkcji dworca autobusowego w 
Inowrocławiu przy Placu Kasprowicza 5 i obejmującego m.in. 

       4.2.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia zawierający m.in. :  

 charakterystykę parametrów istniejącego obiektu i aktualne uwarunkowania 
dotyczące przebudowy 

 ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe po przebudowie obiektu 

 szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach     
powierzchniowo-kubaturowych jeżeli wymaga tego specyfika obiektu obejmujące 
również zagospodarowanie terenu 

  wymagania Zamawiającego w zakresie przygotowania terenu budowy i sposobu 
prowadzenia prac na funkcjonującym obiekcie 

 wymagania Zamawiającego w zakresie architektury 

 wymagania Zamawiającego w zakresie konstrukcji (jeżeli przebudowa wymaga   
ingerencji w konstrukcję istniejącego budynku), 

 wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji ze szczególnym uwzględnieniem 
systemu informacji pasażerskiej zarówno w budynku jak i w terenie 

 wymagania Zamawiającego w zakresie wykończenia obiektu  

 wymagania Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu z 
uwzględnieniem stanowisk odjazdowych autobusów, dróg wewnętrznych i 
stanowisk parkingowych dla autobusów i pracowników 

 
 



           4.2.2 Część informacyjną zawierającą m.in. : 

 dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

 oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane  

 wszelkie inne posiadane informacje, dokumenty, porozumienia, zgody lub 
pozwolenia niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych oraz wytyczne 
inwestora i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

          4.2.3.Określenie szacunkowych kosztów przedsięwzięcia z podziałem wg branż i    
rodzajów robót. 

          4.2.4.Określenie wymagań dotyczących warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
    Sześćdziesiąt (60) dni od daty podpisania umowy.        
                                                                                    
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY    

    SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału: 
            a/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia, jako potwierdzenie przedłożą aktualny odpis        
z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione lub wygenerowane nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.    

            b/ posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia - potwierdzeniem 
spełnienia tego warunku będzie podpisane oświadczenie stanowiące zał. nr 2 oraz 
sporządzony wykaz wykonanych programów funkcjonalno-użytkowych dla 
obiektów użyteczności publicznej ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem 
dokumentu (referencje, protokóły odbioru, umowy) potwierdzającego, że programy 
zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony 
jeżeli Wykonawca sporządzi wykaz zawierający co najmniej dwa programy dla 
dwóch różnych odbiorców. 

            c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zamówienia - warunek ogólny, potwierdzeniem jego 
spełnienia będzie podpisane oświadczenie. 

            d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia  - warunek ogólny, potwierdzeniem jego spełnienia będzie 
podpisane oświadczenie. 

       e/  akceptują 30-dniowy termin płatności za zrealizowane usługi. 
             f/   zapoznali się z treścią SIWZ, przyjmują warunki w niej określone i zobowiązują się 

   do ich wykonania - potwierdzeniem spełnienia będzie podpisane oświadczenie. 
            g/  złożą wypełniony formularz oferty cenowej.  
            h/ dostarczą, wypełnione wszelkie dokumenty i załączniki zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ.  
            i/ udzielą 12 miesięcznej gwarancji na wykonany program funkcjonalno-użytkowy 

liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia 
            j/ jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów a podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w odniesieniu do 
tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w niniejszym 
rozdziale.  

 



            k/ w przypadku, gdy Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

     6.2. Potwierdzeniem spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego w pkt 6.1.  
będzie przedłożenie przez Wykonawcę następujących oświadczeń, dokumentów i 
wykazów:  

                a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione lub 
wygenerowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.        

                b/ wykaz wykonanych programów zawierający odpowiednie informacje zawarte w 
SIWZ.   

              c/ wypełnione i podpisane oświadczenie.    
              d/ wypełniony formularz oferty cenowej.  
              e/ dokument potwierdzający, że osoba (osoby) podpisana pod treścią oferty posiada  

uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  
         f/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (składają tylko 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, 
spółka cywilna). 

         g/ w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, 
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed dniem 
podpisania umowy, do przedłożenia umowy konsorcjum zawierającej: określenie 
sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów wraz z upoważnieniem jednego z 
członków do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 
stwierdzenie o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum za całość 
podjętych zobowiązań, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia oraz upływu gwarancji.   

       6.3. Oceny spełnienia warunków przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie     
zamówienia dokona komisja przetargowa na podstawie załączonych do oferty     
dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą:     
spełnia/nie spełnia.  

 
7. WADIUM 
    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
    Najniższa cena, waga – 100%. 
 
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
    Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej odpowiednimi napisami, należy złożyć    

do dnia 16.05.2013r. do godz. 10.00  w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego Spółka Akcyjna, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, lokal – 
sekretariat. 

 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
      Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
11. INFORMACJE POZOSTAŁE 
      11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
      11.2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
      11.3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 
      11.4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 



      11.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
      11.6. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ogłoszeniu i 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
      11.7. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.                

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2012 r. z późn. zm.). 
      11.8. Szczegółowe warunki zostały określone w SIWZ, którą można nabyć w Kujawsko-   

Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna Oddział w Brodnicy,      
ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica lub zapoznać się z jej treścią na stronach 
internetowych Zamawiającego (po opublikowaniu). 

 
 

Publikacja ogłoszenia: 
- strona internetowa www.bip.kpts.com.pl                                                               
- tablica ogłoszeń 
 
 
 
Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.04.2013r.  

http://www.bip.kpts.com.pl/

