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PL-Swarzędz: Autobusy niskopodłogowe

2009/S 249-358304

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Dostawy

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, Do wiadomości Milena Klupś, Adam Talaga, Sylwia Grąbczewska, 62-020 
Swarzędz, POLSKA/POLAND. Tel.  +48 616512406. E-mail zamowienia@swarzedz.pl. Faks  +48 616512211.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.swarzedz.eu.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawę pięciu, w tym czterech jednoczłonowych i jednego dwuczłonowego, fabrycznie nowych (rok produkcji
2010) autobusów niskopodłogowych, dla potrzeb komunikacji autobusowej w Swarzędzu, stanowiących
element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu unifikacji, w ramach projektu pt.: „Zakup nowego
taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz” Działanie 2.5 – Rozwój miejskiego
transportu zbiorowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Siedziba Zamawiającego, Rynek 1, 62-020 Swarzędz.
Kod NUTS: PL418.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

mailto:zamowienia@swarzedz.pl
http://bip.swarzedz.eu
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Zamówienie dotyczy dostawy pięciu, w tym czterech jednoczłonowych i jednego dwuczłonowego, fabrycznie
nowych (rok produkcji 2010) autobusów niskopodłogowych, dla potrzeb komunikacji autobusowej w Swarzędzu,
stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu unifikacji, w ramach projektu pt.: „Zakup
nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz” Działanie 2.5 – Rozwój
miejskiego transportu zbiorowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34121400.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Dostawa dotyczy pięciu autobusów niskopodłogowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 122 950,00 PLN.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 120 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 180 000,00.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
c. Wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert lub, jeżeli okres a.prowadzenia
działalności jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu
na rynek krajów Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców, objęte ofertą autobusy, tożsame z wymaganymi w niniejszym postępowaniu w
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zakresie podstawowych parametrów układu napędowego (tj. silnik i skrzynia biegów) przed datą wszczęcia
postępowania w liczbie co najmniej: jednoczłonowy - 6 sztuk, dwuczłonowy - 2 sztuki.
a. Wykażą, że do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem użyte zostanie co najmniej 50 %
towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska
zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców,
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: spełniają
następujące warunki:
Posiadają polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
c. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
d. Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z
ofertą, w skali spełnia - nie spełnia.
I. Zamawiający żąda:
1. Wypełnionego i podpisanego druku oferty (zgodnie z załączonym formularzem – rozdział 4);
2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
(zgodnie z załącznikiem nr 1);
4. Upoważnienia do podpisania oferty – jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda:
1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2. Aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne lub uwierzytelnionych kopii zgody właściwego organu na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;
III. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
Zamawiający żąda:
1. Opisów, w szczególności:
a. wykazu materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia,
b. rysunków technicznych: gabaryty zewnętrzne we wszystkich rzutach oraz rzut pionowy z rozplanowaniem
wnętrza oferowanego pojazdu,
c. dokładny opis techniczny podzespołów stosowanych w pojeździe.
2. Homologacji z załącznikami.
IV. W celu potwierdzenia, że oferowane typy autobusów zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu na
rynek krajów Unii Europejskiej przed terminem składania ofert, w liczbie co najmniej: autobus jednoczłonowy - 6
sztuki, autobus dwuczłonowy - 2 sztuka, Zamawiający żąda:
1. Wykazu zrealizowanych dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 2) oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie,
V. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda:
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1. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie
ww. faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U. nr. 87,poz. 605 z 2006 r. i Dz.U. nr.188, poz. 1155 z 2008 r.).
VI. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku minimalnego udziału towarów
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, Zamawiający żąda:
1. Pisemnego oświadczenia o wysokości udziału towarów pochodzących z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców (zgodnie z załącznikiem nr 3).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię
dokumentów składanych na potwierdzenie ww. faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr. 87, poz. 605 z 2006 r. i Dz.U. nr.188, poz. 1155 z 2008 r.).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieni
warunków zawartych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; Szczegóły w SIWZ.

III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone poniżej:
1. cena. Waga: 65.
2. waryunki eksploatacyjne. Waga: 35.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BZP.341-83/09.
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.2.2010 - 09:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
3.2.2010 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 3.2.2010 - 10:30.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 207.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676  Warszawa, POLSKA/POLAND. E-mail
odowlania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587800.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie
10 dni od dnia doręczenia roz-strzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie
5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676  Warszawa, POLSKA/POLAND. E-mail
odowlania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587800.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21.12.2009.
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