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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107525-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Głuszyca: Autobusy transportu publicznego
2018/S 049-107525

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Głuszyca
Głuszyca
Głuszyca
58-340
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Miszczuk
Tel.:  +48 748866753
E-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl 
Faks:  +48 748456339
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gluszyca.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.gluszyca.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55
Głuszyca
58-340
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Miszczuk
E-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl 
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gluszyca.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:b.miszczuk@gluszyca.pl
http://www.bip.gluszyca.pl
www.bip.gluszyca.pl
mailto:b.miszczuk@gluszyca.pl
www.bip.gluszyca.pl


Dz.U./S S49
10/03/2018
107525-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

10/03/2018 S49
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 2 sztuk autobusów
Numer referencyjny: IiR.271.3.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 szt. autobusów o parametrach i wyposażeniu nie gorszych, niż
określone w Załączniku nr 1 do WU; przekazanie wraz z autobusami niezbędnej dokumentacji wymienionej
w SIWZ; udzielenie gwarancji na każdy z dostarczonych autobusów i ich główne zespoły, urządzenia oraz
systemy; przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, będących pracownikami Zamawiającego
oraz podmiotu, który będzie dostarczonymi autobusami wykonywał przewozy osobowe; Autobusy, stanowiące
przedmiot dostawy, muszą spełniać następujące wymagania określone w SIWZ i załącznikach. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określa WU – część II SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na terenie gminy Głuszyca.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 szt. autobusów o parametrach i wyposażeniu nie gorszych, niż
określone w Załączniku nr 1 do WU. 2. przekazanie wraz z autobusami następującej dokumentacji: aktualnego
„Świadectwa Homologacji Typu Autobusu” wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcji obsługi
i naprawy dostarczonych autobusów, katalogu części zamiennych do autobusów; Wykonawca ma obowiązek
aktualizacji katalogu przez cały okres gwarancji, o której mowa w pkt. 3.1.3 SIWZ, specyfikacji oprogramowania
obsługującego urządzenia i systemy wyposażenia eksploatacyjnego autobusów wraz z licencjami (w tym
oprogramowania treści tablic kierunkowych o których mowa w Załączniku nr 1 do WU). 3.udzielenie gwarancji
na każdy z dostarczonych autobusów i ich główne zespoły, urządzenia oraz systemy, zgodnie z ofertą
Wykonawcy oraz realizowanie napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów, niezależnie od tego, jaki
podmiot na zlecenie Zamawiającego będzie tymi autobusami wykonywał przewozy osobowe. 4.przeszkolenie
osób wskazanych przez Zamawiającego, będących pracownikami Zamawiającego oraz podmiotu, który
na zlecenie Zamawiającego będzie dostarczonymi autobusami wykonywał przewozy osobowe, w zakresie
czynności obsługi eksploatacyjnej autobusów i ich wyposażenia oraz techniki ekonomicznej i bezpiecznej
jazdy. 5.Autobusy, stanowiące przedmiot dostawy, o której mowa w pkt. 3.1.1, muszą spełniać następujące
wymagania: muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed terminem
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określonym w pkt. 4.1 oraz nie eksploatowane dotychczas; nie mogą być autobusami, zbudowanymi poza
wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych
oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo
o ruchu drogowym; muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności muszą posiadać wszelkie,
wymagane prawem, dokumenty dopuszczające do ruchu, w tym kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz wyciąg
ze świadectwa homologacji; muszą być wyposażone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, a także spełniać
wymagania: określone w normie PN-S-47010:1999 Autobusy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe,
dotyczące homologacji pojazdów - określone w ustawie z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów
wyposażenia lub części (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475), dotyczące warunków technicznych autobusów oraz
ich niezbędnego wyposażenia, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), dotyczące
zużycia energii oraz emisji składników spalin na poziomie Euro-6 (w warunkach określonych na podstawie
zużycia paliwa uzyskanego w teście SORT-2 opracowanego przez UITP), określonych w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.5.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
WU – część II SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas zrealizowania naprawy gwarancyjnej układu napędowego / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas zrealizowania naprawy gwarancyjnej szkieletu nadwozia oraz szkieletu
podwozia / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Udział obniżonej podłogi (max 350 mm nad poziom drogi) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji układu napędowego / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.03.04.04-IP.03-02-248/17 - ZIT AW

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie zamówienia, stosownie do art. 93 ust. 1 a pkt 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt. od 13 do 22 i ust. 5 Pzp oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie (w oryginale) informacje i oświadczenia w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
pkt. 5.1 SIWZ, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do IDW; w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać
część przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy lub podwykonawców, przedkłada informacje i
oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.1 SIWZ, dotyczące tego podwykonawcy lub tych podwykonawców
w zakresie, w jakim będą oni realizować część przedmiotu zamówienia; w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez kilku Wykonawców, informacje i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.1 SIWZ,
przedkłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; w przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedkłada informacje i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1
SIWZ, dotyczące tych podmiotów w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. W celu wykazania braku
podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp: informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, oświadczenia
o przynależności albo braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp), do której należą inni wykonawcy w niniejszym postępowaniu - w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
Pzp -zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do IDW.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia polegające na dostawie co najmniej 2
sztuk autobusów fabrycznie nowych i wcześniej nie eksploatowanych. 6.2.1. W celu potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 5.1 SIWZ: wykazu wykonanych
zamówień – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
polegających na dostawie co najmniej 2 sztuk autobusów fabrycznie nowych i wcześniej nie eksploatowanych,
wraz z podaniem przedmiotu tych zamówień, ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do IDW oraz z załączeniem dowodów
potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie; dowodami są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/06/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 11.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zgodnie z wytycznymi w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego w wysokości 39 000,00 PLN zgodnie z pkt. 8 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Składanie odwołań reguluje ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) - w Dziale VI.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio

