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OGŁOSZENIE 
 

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA  
WE WŁOCŁAWKU 

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
ogłasza 

przetarg nieograniczony na  
leasing operacyjny 20 autobusów używanych  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

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: www.bip.kpts.com.pl 
NIP: 888 311 58 16                                REGON: 341 266 700 

 
2. Tryb zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w 
oparciu o przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jednolity - Dz. U. poz. 907 z 2013r.) zwanej dalej w treści ustawą Pzp oraz wszelkich aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 
3. Adres strony internetowej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej 
www.bip.kpts.com.pl  

 
4. Przedmiot,  wielkość  (zakres)  zamówienia  oraz  informacja  o  składaniu  ofert 

częściowych 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego 

korzystania, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 20 autobusów używanych, 
przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji międzymiastowej i turystyce. 

4.2. Przedmiot  zamówienia  został  podzielony  na  następujące  części,  z  których  każda 
stanowi oddzielne zadanie: 
1/ Zadanie  nr  1  –  dostawa 12 autobusów o liczbie miejsc siedzących (bez siedzenia 

kierowcy): 19 ÷ 24 miejsc. 
2/ Zadanie  nr  2  –  dostawa  8  autobusów o liczbie miejsc siedzących (bez siedzenia 

kierowcy): 45 ÷ 51miejsc. 
4.3. Wspólny Słownik Zamówień: kod 66114000-2 – usługi leasingu finansowego 

                                                        kod 34121100-2 – autobusy transportu publicznego. 
4.4. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia ujęte w niniejszej SIWZ. 
4.5. Każda z części stanowi oddzielne zadanie, na które Wykonawca może składać ofertę. 

 
5. Termin wykonania zamówienia 

Leasing operacyjny realizowany będzie przez okres 4 lat licząc od dnia podpisania umowy, z 
tym że: 
- wydanie - przekazanie a przedmiotu zamówienia (autobusów) nastąpi w terminie 10 dni od 

dnia podpisania umowy. 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcy 
spełniający warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 
powyższej ustawy.  
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp oraz wykazaniem braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

http://www.bip.kpts.com.pl/
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warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp będzie dostarczenie następujących 
oświadczeń, dokumentów: 
1/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust 1 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 4 (określony w SIWZ). 
2/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw autobusów używanych 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 dostawy autobusów o 
wartości (łącznie z podatkiem VAT): 
a/    600.000,00 PLN dla zadania nr 1 
b/ 1.200.000,00 PLN dla zadania nr 2 
oraz załączy dowody w postaci poświadczeń (a w sytuacjach uzasadnionych 
przyczynami obiektywnymi – oświadczeniem Wykonawcy), że dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3. 

3/ opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli 
Wykonawca dostarczy polisę wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. 

4/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 5 określony w SIWZ). 

5/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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.  

6/  aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 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. 

7/  aktualne zaświadczenie 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. 

8/  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. 

9/  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. 

6.2. Oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający dokona metodą 
spełnia/niespełna. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu – jeżeli złożą żądane przez Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału i żądane dokumenty, z których będzie wynikało potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.  

6.3. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia,  ustanawiając 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
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jako pełnomocnik pozostałych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
1/ od  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby 

każdy Wykonawca oddzielnie podpisał i złożył oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 oraz dołączył opłaconą polisę (z 
potwierdzeniem opłacenia) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

2/ w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie zamówienia 
dokumentu i dowody określone w pkt 6.1. ppkt 2/ – wykaz dostaw – składa co najmniej 
jeden Wykonawca. 

3/ jeżeli   oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
Wykonawca  powierzający  podwykonawcom  wykonanie zamówienia zobowiązany jest 
wskazać w formularzu oferty część zamówienia, którą wykonanie powierzy 
podwykonawcom. Brak wskazania w ofercie przedmiotowej informacji oznacza, że  
Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. 

6.5. Wykonawca  wraz  z  ofertą  składa  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej   grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. 

6.6. Wykonawca   może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale   technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wówczas 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zadania.       

6.7. Jeżeli    Wykonawca   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania   poza   terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 6.1. ppkt 5/, 6/, 7/ i 9/, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
2/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,  

3/ nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  –  dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.        

6.8. Jeżeli   Wykonawca  ma   siedzibę   lub   miejsce  zamieszkania   poza   terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 6.1. ppkt 8/ – składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy.   

6.9. Jeżeli  w  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7., 
zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.         
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7. Wadium 
7.1. Dla zamówienia Zamawiający ustala wadium: 

1/ Zadanie  nr  1  –  w wysokości 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 
00/100) 

2/ Zadanie  nr  2  –  w  wysokości  30.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 
00/100)  

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.10.2013r. do godz. 9.00  
w jednej lub kilku następujących formach: 
1/ pieniądzu. 
2/ poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 
3/ gwarancjach bankowych. 
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5/ poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 

7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego          
w banku: 
Bank Zachodni WBK S.A.  Nr konta: 89 1090 1069 0000 0001 1913 2552 
Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania 
rachunku Zamawiającego w dniu 25.10.2013r. do godz. 9.00. 

 
8. Miejsce i termin składania ofert 

8.1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale o 
sposobie przygotowania oferty, należy złożyć do dnia 25.10.2013r. do godz. 9.00  w 
siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we 
Włocławku przy ul. Wienieckiej 39,  lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27). 

8.2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez 
Zamawiającego. 

 
9. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2013r. o godz. 9.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego 
Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku  (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, 
lokal – sala konferencyjna (parter). 

 
10. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
 
11. Informacja o składaniu ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

12. Umowa ramowa 
Nie będzie zawarta. 
 

13. Dynamiczny system zakupów 
Nie będzie ustanowiony. 
 

14. Aukcja elektroniczna 
Nie będzie przeprowadzana. 
 

15. Zamówienia uzupełniające 
Nie będą dokonywane. 
 

16. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: kryterium - cena, waga - 100%.  
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Dokonując oceny ofert w kryterium: cena, Zamawiający będzie się kierował ceną (łącznie z 
podatkiem od towarów i usług) za przedmiot zamówienia, w poszczególnym zadaniu. 

 
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
18. Informacja o dniu przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich w dniu 13.09.2013r. 
 
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). 
 
Data zamieszczenia ogłoszenia 16.09.2013r.:  
- tablica ogłoszeń 
- strona internetowa  
 

 

 

 

 

 

 

 


