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OGŁOSZENIE 
 

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA  
WE WŁOCŁAWKU 

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
ogłasza 

przetarg nieograniczony na  
sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych 

 
I. 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 
 
II. Tryb zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w 
oparciu o przepisy wewnętrzne. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy 
spełnią warunki określone w ogłoszeniu i SIWZ.  
 
III. Adres strony internetowej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej 
www.bip.kpts.com.pl  
 
IV. Przedmiot,  wielkość  (zakres)  zamówienia  oraz  informacja  o  składaniu  ofert 

częściowych 
1.  Przedmiotem  zamówienia są  sukcesywne  dostawy części zamiennych regenerowanych, 

według poniższego zestawienia (tabela),  

L.p. Nazwa części Katalog J.m. Ilość 

           Autosan H9/H10 
1. Turbosprężarka B3c B3c szt 7 

2. Turbosprężarka B3a B3a szt 29 

3. Pompa wspomagania PZK1-12 szt 34 

4. Sprzęgło elektromagnetyczne VET-30 szt 38 

5. Docisk sprzęgła H 9/10 71200500000 szt 41 

6. Siłownik h-ca tylny H 9 79500072 szt 33 

7. Wał pędny H 9-21 24707300 szt 11 

8. Wał pędny H 9/10.11/H 10.12  szt 1 

9. Belka osi przednia H 9 ze sworzniami A/san H9-21 N/t szt 11 

10. Zamek drzwi pasażerskich H 9 4053210100 szt 24 

11. Przełącznik pod kierownicę H 9 5291300 szt 9 

12. Pompa wodna PWO 136 bot szt 26 

13. Sprężarka powietrza  HS-18N/t szt 21 

14. Zwrotnica A/san H9/10 Radomsko prawa 411031037 szt 3 

15. Zwrotnica A/san H9/10 Radomsko lewa  411031038 szt 5 

16. Pompa wodna N/t – koło wysokie PWO 142 bot szt 10 

17. Rozrusznik R-10A R-10 szt 39 

18. Mechanizm wspomagania sprzęgła A/san / Jelcz 91120100 szt 64 

19. Rozrusznik H 10.10 głowica na szpilkę M10 R-20 szt 1 

20.  Sprężarka Hs-18 S/t  szt 13 

21. Sprężarka Hs-18 N/t  szt 2 

22. Chłodnica wody CWT 142 szt 6 

             Jelcz PR-110/L-11 

23. Rozrusznik R20 R20 szt 4 

24. Pompa wodna J-315 PLM 09161 szt 3 

25. Siłownik h-ca Jelcz tył 79800150 szt 7 
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26. Docisk sprzęgła 740050000 szt 7 

27. Alternator G-2000 G-2000 szt 40 

28. Główny zawór h-ca 411301000/4020940100 szt 18 

29. Pompa wspomagania - Jelcz PZK1-12b szt 7 

30. Sprężarka chłodzona wodą - Jelcz PLM4613/4 szt 6 

31. Turbosprężarka B4c  szt 2 

            MAN SU 

32.  Alternator 28V/180A 81261016082 szt 3 

            Autosan Lider 

33. Rozrusznik Delco remy 28MT typ 171 24V szt 1 

34. Alternator AC 203RA 24V szt 1 

            Solbus C10/C9 

35. Rozrusznik  12310106 szt 3 

36. Alternator 994829318 szt 2 

 
do magazynu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, 
znajdującego się we Włocławku (kod: 87-800) przy ul. Wienieckiej 39. 

2. Podane ilości części zamiennych regenerowanych są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywista 
wartość umowy wynikać będzie z rzeczywiście dostarczonych części zamiennych 
regenerowanych w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia odpowiednio do jego rzeczywistych potrzeb. W 
przypadku zwiększenia zamówienia Wykonawca dostarczy części zmienne regenerowane na 
warunkach określonych w SIWZ i po cenach określonych ofertą, natomiast w przypadku 
zmniejszenia ilości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakiegokolwiek 
odszkodowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
V. Termin wykonania zamówienia 
Umowa na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych zostanie zawarta na okres 
12 miesięcy i obowiązywać będzie od dnia jej podpisania. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 
związania ofertą. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

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. 
3/ Dysponowania    odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do 

wykonania zamówienia. 
4/ Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
3. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.  
4. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców  
5. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona metodą spełnia / nie 

spełnia. 
 

VII. Wykaz oświadczeń, dokumentów, które zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy. 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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4. Wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  dostaw  części zamiennych regenerowanych 
zawierający wszystkie wymagane informacje wraz z poświadczeniami (lub oświadczeniem 
Wykonawcy). 

5. Opłacona  polisa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. Jeżeli z polisy nie wynika, że została ona opłacona, Wykonawca łącznie z polisą 
zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie opłacenia.  

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

 
VIII. Wykaz dokumentów pozostałych wymaganych w terminie składania ofert. 
1. Wykaz  cen  jednostkowych  części zamiennych regenerowanych. 
2. Pisemne   zobowiązanie  innych  podmiotów,  jeżeli  Wykonawca polega na ich wiedzy i 

doświadczeniu. 
3. Dokument  ustanawiający  pełnomocnictwo  –  tylko  w  przypadku Wykonawców składających 

wspólnie ofertę. 
4. Pełnomocnictwo     lub     upoważnienie    osoby     uprawnionej   do   reprezentowania 

Wykonawcy - tylko wówczas, gdy nie wynika to z właściwego rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej.  

5. Wykaz  podwykonawców  –  tylko  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  powierzy wykonanie 
zamówienia podwykonawcom. 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna oraz 
kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, celem jej 
pozostawienia w dokumentacji postępowania  a l b o  dokument potwierdzający wniesienie 
wadium w pieniądzu lub jego kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.  

 
IX. Wadium 
1. Dla zamówienia Zamawiający ustala wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 

00/100 PLN) 
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03.03.2014r. do godz. 10.00.  
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w banku: 

Bank Zachodni WBK S.A.  Nr konta: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971. Za skuteczny 
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania rachunku Zamawiającego 
w dniu 03.03.2014r. do godz. 10.00. 

4. Formy wnoszenia wadium, jego zwrot oraz zatrzymanie określa Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia 
 

X. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale SIWZ o 

sposobie przygotowania oferty, należy złożyć do dnia 03.03.2014r. do godz. 10.00  w siedzibie 
Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy        
ul. Wienieckiej 39,  lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27). 

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

 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2014r. o godz. 10.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego 
Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku  (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal 
– sala konferencyjna (parter). 
 
XII. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
 
XIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem: cena, waga - 100%.  
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 2. Dokonując oceny ofert w kryterium: cena, Zamawiający będzie się kierował ceną końcową 
(łącznie z podatkiem VAT) za przedmiot zamówienia. 

 
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XV. Informacje pozostałe 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów  
5. Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
8. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ogłoszeniu i Specyfikacji   Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
9. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. poz.907 z 2013r. z późn. zm.) za wyjątkiem 
postanowień wynikających z punktu poniżej. 

10. Przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia   2004r.   Prawo   zamówień   publicznych   mają 
odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej Specyfikacji. 

11. Szczegółowe  warunki , wymagania, załączniki do wypełnienia, 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 stronie  internetowej Zamawiającego (po opublikowaniu). 

 
 
 
 
 
 
Data zamieszczenia ogłoszenia 30.01.2014r.:  
- tablica ogłoszeń 
- strona internetowa  


