Dz.U./S S49
10/03/2018
109038-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109038-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białogard: Autobusy niskopodłogowe
2018/S 049-109038
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1
Białogard
78-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Angrot
E-mail: edyta.angrot@zkmb.pl
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkmb.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zkmb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

Nazwa:
Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, niskoemisyjnych klasy mini dla miasta
Białogard

II.1.2)

Główny kod CPV
34121400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych,
niskoemisyjnych klasy mini o pojemności 38 miejsc (w tym 14 miejsc siedzących+ 4 fotele typu transponderskładane) w ramach projektu „Publiczny transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko-KołobrzeskoBiałogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard”,
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zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona
multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - szczegółowy opis wymagań technicznych
autobusów określa załącznik nr 1 do 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: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białogard.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych,
niskoemisyjnych klasy mini o pojemności 38 miejsc (w tym 14 miejsc siedzących+ 4 fotele typu transponderskładane) w ramach projektu „Publiczny transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko-KołobrzeskoBiałogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard”,
zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona
multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - szczegółowy opis wymagań technicznych
autobusów określa załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostawy i usługi powiązane z dostawą autobusów:
2.1. świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości, w tym świadczenie serwisu w okresie gwarancji
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
2.2. przeprowadzenie szkoleń pracowników zamawiającego w zakresie zasad eksploatowania dostarczanych
autobusów oraz zasad prawidłowej obsługi dostarczonych autobusów zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
2.3. dostarczenie dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE
przekraczał 50 %. Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuci
ofertę, która nie spełnia powyższego wymogu.
4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady (równej gwarancji
cało pojazdowej) na następujących warunkach:
4.1. na cały autobus min. 2 lata bez limitu km i ograniczeń licząc od daty przekazania autobusu,
4.2. na zewnętrzną powłokę lakierniczą - min. 3 lata,
4.3. na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności
wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji - min. 12 lat,
4.4. na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia - min.12 lat.
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4.5. na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu; jego konstrukcji zespołów, podzespołów,
urządzeń etc. – 12 lat.
4.6. okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru
potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdego autobusu oddzielnie
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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: RPZP.02.03.00-32-0002/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona
multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
I. Wadium:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50
000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
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2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
3. Szczegółowe informacje na temat wadium określone zostały w pkt. 8 SIWZ.
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy o wykonanie zamówienia w
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
2. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w pkt. 17
SIWZ.
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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: 10:30
Miejsce:
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, sala konferencyjna – I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

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 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018
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