
KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA  

WE WŁOCŁAWKU 

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

ogłasza 

przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych i innych 

materiałów dla pojazdów użytkowanych przez  

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Włocławku 

 

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  

           Sukcesywne dostawy części zamiennych i innych materiałów dla pojazdów 

użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna         

z siedzibą we Włocławku. 

    4.2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych i innych 

materiałów (z wyłączeniem paliw, płynów eksploatacyjnych, smarów i ogumienia) dla 

pojazdów użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Włocławku, do magazynów Zamawiającego w jego 

jednostkach organizacyjnych znajdujących się w następujących miejscowościach:  

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 88-100 Inowrocław, Plac Kasprowicza 5,        

87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 25, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a,               

z podziałem na następujące zadania: 

4.2.1. Zadanie nr 1 – dostawa części zamiennych do pojazdów produkcji krajowej 

4.2.2. Zadanie nr 2 – dostawa części zamiennych do pojazdów produkcji zagranicznej 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

    Umowa na sukcesywne dostawy części zamiennych i innych materiałów zostanie zawarta 

na okres 12 miesięcy i obowiązywać będzie od dnia jej podpisania. Zawarcie umowy 

nastąpi w miesiącu lipcu/sierpniu 2013r. 



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: 

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań – jest to warunek 

ogólny, potwierdzeniem jego spełnienia będzie podpisane oświadczenie 

stanowiące zał. nr 3. 

6.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia - 

potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie podpisane oświadczenie 

stanowiące zał. nr 3 oraz sporządzony wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw 

części zamiennych do pojazdów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający 

uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca sporządzi wykaz 

zawierający co najmniej dwie dostawy części zamiennych dla dwóch różnych 

odbiorców o wartości dla jednej dostawy nie mniejszej niż 200.000,00 PLN 

(netto), (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100). 

6.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań – jest to warunek ogólny, potwierdzeniem jego spełnienia 

będzie podpisane oświadczenie stanowiące zał. nr 3. 

6.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia  - potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie 

podpisane oświadczenia stanowiące zał. nr 3 oraz posiadanie przez 

Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000,00 

PLN. Zamawiający uzna, że warunek został  spełniony jeżeli Wykonawca 

dostarczy podpisane oświadczenie  (zał. nr 3) i jednocześnie polisę lub inny 

dokument oraz dowód opłacenia. 

6.1.5. Akceptują 30-dniowy termin płatności za zrealizowane dostawy części 

zamiennych    i innych materiałów.  

6.1.6. Dostarczać będą części zamienne i inne materiały wyłącznie nowe, zgodnie ze 

wskazaniami, opisem i terminem, określonymi przez Zamawiającego w 

rozdziale II. 

6.1.7. Udzielą gwarancji na dostarczone części zamienne i inne materiały, na okres 

co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.  

6.1.8. Zapoznali się z treścią SIWZ, przyjmują warunki w niej określone i zobowiązują 

się do ich wykonania - potwierdzeniem spełnienia będzie podpisane 

oświadczenie stanowiące zał. nr 4. 

6.1.9. Wniosą wadium zgodnie z postanowieniami określonymi w rozdziale V i 

dołączą do oferty dokument potwierdzający jego wniesienie. 



6.1.10. Złożą wypełniony formularz oferty cenowej na dostawy części zamiennych – 

zał. nr 1a i 1b do  SIWZ lub/oraz zał. nr 2a i 2b do SIWZ.  

6.1.11. Dostarczą, wypełnione wszelkie dokumenty i załączniki zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ.  

6.2. Potwierdzeniem spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego w pkt 1 oraz 

wykazaniem braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie przedłożenie przez 

Wykonawcę następujących oświadczeń, dokumentów i wykazów:  

6.2.1. 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.        

6.2.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące zał. nr 3 i zał. nr 4 do SIWZ.    

6.2.3. Wypełnione formularze: oferty cenowej i wykazu cen jednostkowych na 

dostawy części zamiennych stanowiące zał. nr 1a i 1b do SIWZ lub/oraz zał. nr 

2a i 2b do SIWZ.  

6.2.4. Dowód wniesienia wadium. 

6.2.5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw części zamiennych zawierający 

informacje zawarte w pkt 1.2.   

6.2.6. Polisa lub inny dokument oraz dowód opłacenia 

6.2.7. Dokument potwierdzający, że osoba (osoby) podpisana pod treścią oferty  

posiada uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

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 

    7.1. Dla zamówienia ustala się wadium w wysokości: 

           7.1.1 Dla zadania nr 1 - 20.000,00 PLN 

           7.1.2. Dla zadania nr 2 -  5.000,00 PLN 

    7.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.07.2013r. do godz. 9.00 w jednej lub    

kilku następujących formach: 

            7.2.1. Pieniądzu 

            7.2.2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym  

             7.2.3. Gwarancjach bankowych 

             7.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych 

    7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek 

Zamawiającego w banku:  

            Bank Zachodni WBK S.A.  Nr konta: 89 1090 1069 0000 0001 1913 2552 

    7.4. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania 

rachunku Zamawiającego w dniu 18.07.2013r. do godz. 9.00.  

 

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

    Najniższa cena, waga – 90%. 

    Czas realizacji zamówienia dla poszczególnej dostawy, waga – 10% 

 



9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

    Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami określonymi w punkcie o 

składaniu ofert, należy złożyć do dnia 18.07.2013r. do godz. 9.00  w siedzibie Kujawsko-

Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, ul. Wieniecka 39,                

87-800 Włocławek, lokal – sekretariat. 

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

      Termin związania ofertą wynosi 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

11. INFORMACJE POZOSTAŁE 

      11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania 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: 19.06.2013r. 

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

