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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173462-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Autobusy transportu publicznego
2018/S 078-173462
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłudskiego 4
Ełk
19-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
Tel.: +48 877326277
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Faks: +48 877326230
Kod NUTS: PL623
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 6 autobusów hybrydowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w
Mieście Ełk”
Numer referencyjny: O-ZP.271.24.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów klasy maxi z napędem
hybrydowym. Autobusy muszą być tej samej marki i tego samego producenta.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć fabrycznie nowe autobusy, za które uważa się autobusy nieużywane i
wyprodukowane w roku dostawy, nie używane do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, w okresach: 3
szt. w okresie 4–29.11.2019 roku i 3 szt. w okresie 1–30.9.2020 roku.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 200 000.00 PLN

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
34121400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ełku, ul. Łukasiewicza 8.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów klasy maxi z napędem
hybrydowym. Autobusy muszą być tej samej marki i tego samego producenta.
1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć fabrycznie nowe autobusy, za które uważa się autobusy nieużywane i
wyprodukowane w roku dostawy, nie używane do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, w okresach: 3
szt. w okresie 4–29.11.2019 roku i 3 szt. w okresie 1–30.9.2020 roku.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy w ramach danego zadania, były jednej marki, jednego typu
i wersji, co oznacza, że powinny być identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów
technicznych, kompletacji i wyposażenia.
3. Autobusy nie mogą być pojazdami prototypowymi i przed seryjnymi.
4. Oferowane autobusy, niskopodłogowe, z wejściem bezstopniowym, muszą być przystosowane do przewozu
osób niepełnosprawnych.
5. Oferowane autobusy powinny być w ciągłej produkcji seryjnej Wykonawcy i spełniać wszystkie parametry
techniczne określone przez Zamawiającego w opisie wymagań technicznych.
6. Oferowane autobusy muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), wydanym na podstawie w/w ustawy rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz.U. 2016, poz. 2022 ze zm.), Regulaminie nr 107 EKG ONZ – jednolite przepisy dotyczące
homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia
18.6.2015 r.), Polskiej Normy nr PN-S-47010:1999 oraz posiadać świadectwo homologacji.
7. Zamawiający wymaga, aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców wynosił
co najmniej 50 %. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów
potwierdzających złożone oświadczenie.
8. Zamawiający wymaga aby autobusy były wykonane przy maksymalnym udziale materiałów niepalnych,
dlatego wymaga przedstawienia certyfikatów potwierdzających, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące
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wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek
niepalności.
9. Wykonawca własnym staraniem, na ryzyko i koszt Wykonawcy, dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby
Miejskiego Zakładu Komunikacji w w Ełku Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 8, gdzie odbędzie się odbiór autobusów.
10. Autobusy mają być pomalowane lakierami akrylowymi, o podwyższonej odporności na ścieranie w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Projekt malowania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
11. Wykonawca w ramach udzielonej autoryzacji zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zestawu
narzędzi diagnostycznych w standardzie odpowiednim dla wyposażenia stacji serwisowych Wykonawcy. W
skład zestawu musi wchodzić oprogramowanie w języku polskim zainstalowane na dostarczonym laptopie
do diagnozowania zaoferowanych jednostek napędowych, skrzyń biegów i innych systemów pojazdu wraz z
bezpłatną aktualizacją na okres gwarancji całopojazdowej (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
12. Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ „Szczegółowa Specyfikacja i Wymagania
Gwarancyjne” (SS i WG)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczno/eksploatacyjne / Waga: 29
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 11
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 200 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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: RPWM.04.04.04-28-0002/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w
wysokości min. 5 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert.
Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana będzie w walucie innej niż
PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych 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 referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej jednej
dostawy autobusów, a wartość tej dostawy nie była mniejsza niż 5 000 000 PLN brutto.
Uwaga: Jeżeli wykazana wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia ich na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Termin płatności 30 dni. Płatność w PLN.

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
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 31/07/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Sala konferencyjna Urzędu Miasta Ełku.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia: art. 24 ust.1 Pzp.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
a).Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
a). Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
b). Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c). Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Składanie dokumentów w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
— w pkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty, o których mowa w pkt. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
a) Kopia Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus (...),
b) Kopia ”Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” (...),
c) Kopia dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych (...)
d) Rysunek lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń
pasażerskich dla oferowanego pojazdu (...),
e) Oświadczenie o spełnianiu normy EURO-6;
f) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane autobusy zostały wykonane przy maksymalnym udziale materiałów
niepalnych (...)
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ust. pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)
Szczegółowy opis w przedmiocie warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia określono w SIWZ,
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy zł) przed upływem
terminu składania ofert. Szczegółowy opis w zakresie wadium określono w SIWZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. powtórzenia
czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji) nie
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy.
8. Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych

21/04/2018
S78
http://ted.europa.eu/TED

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

7/8

Dz.U./S S78
21/04/2018
173462-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/8

ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018
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