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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59471-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Autobusy transportu publicznego
2019/S 027-059471

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Powiat Raciborski
pl. Stefana Okrzei 4
Racibórz
47-400
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Mekeresz
Tel.:  +48 324597375
E-mail: przetargi@powiatraciborski.pl 
Faks:  +48 324597329
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatraciborski.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.powiatraciborski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie
raciborskim – zakup autobusów
Numer referencyjny: OR.VII.272.33.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

mailto:przetargi@powiatraciborski.pl
www.powiatraciborski.pl
www.powiatraciborski.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych łącznie 10 sztuk autobusów wraz z
wyposażeniem elektronicznym, wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym
oprogramowaniem, dokumentacją oraz przeprowadzenie szkoleń na odrębnie określonych warunkach. Dostawa
dotyczy 10 sztuk autobusów międzymiastowych niskowejściowych, niskoemisyjnych, z miejscem na wózek dla
niepełnosprawnych (platforma manualna), klasy Maxi, klasy II spełniających wymagania techniczne określone
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej przedmiotu dostawy objętej zamówieniem, w tym normę EURO 6.
Przedmiotowe autobusy muszą być tego samego modelu, typu, tej samej wersji. Muszą posiadać jednakowe
wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej. Podzespoły, zastosowane części, rozwiązania i parametry
techniczne muszą być takie same we wszystkich sztukach oferowanych autobusów.

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
34121400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Racibórz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych łącznie 10 sztuk autobusów wraz z
wyposażeniem elektronicznym, wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym
oprogramowaniem, dokumentacją oraz przeprowadzenie szkoleń na odrębnie określonych warunkach. Dostawa
dotyczy 10 sztuk autobusów międzymiastowych niskowejściowych, niskoemisyjnych, z miejscem na wózek dla
niepełnosprawnych (platforma manualna), klasy Maxi, klasy II spełniających wymagania techniczne określone
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej przedmiotu dostawy objętej zamówieniem, w tym normę EURO 6.
Przedmiotowe autobusy muszą być tego samego modelu, typu, tej samej wersji. Muszą posiadać jednakowe
wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej. Podzespoły, zastosowane części, rozwiązania i parametry
techniczne muszą być takie same we wszystkich sztukach oferowanych autobusów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego
W zakresie parametrów technicznych określony jest w specyfikacji technicznej dotyczącej przedmiotu dostawy
objętej zamówieniem - załącznik nr 6 do SIWZ oraz w zakresie gwarancji
Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Operatora tj. Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z
o.o., 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, POLSKA, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zgodnie z
terminami określonymi w umowie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autobusy pod wskazany adres na
własny koszt i własne ryzyko. Szczegółowe uwarunkowania realizacji dostawy zawarte są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
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:
WND-RPSL.04.05.02-24-0719/17-003 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT
Subregionu Zachodniego

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 4 000 000,00 PLN,
b) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w
wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej 1 dostawy min. 5 szt. fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem spełniającym
normę spalin co najmniej EURO-6 o pojemności pasażerskiej min. 65 miejsc z podaniem ich wartości, ilości
przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja i jej warunki określa umowa (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający przewidział zmiany postanowień
zawartej umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca ma wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 PLN.
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Zasady wnoszenia wadium w dziale XII SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto. Wymagana gwarancja minimum 24 miesiące.

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: 19/03/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, pl. Stefana Okrzei 4, POLSKA, sala narad nr 4, budynek A
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Po stronie Zamawiającego - Komisja Przetargowa

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:
1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na mini Portalu następujące oświadczenia lub
dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) Wypełniony formularz ofertowy zawierający w szczególności informacje o terminie dostawy, terminie
płatności, pełnych danych adresowych Wykonawcy. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz
ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ;
b) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 7 do SIWZ;
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c) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz,
korzystając z formy elektronicznej wadium;
d) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z
ofertą;
e) Zobowiązanie podmiotu zasobu - fakultatywnie.
2. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „oferta” za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
np: .doc, .pdf, .rtf., .xls – zalecane- i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia
oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę
należy złożyć w oryginale.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym.
5. Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego z
art. 26 ust. 1 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Pozostałe wymagania dla wykonawców zostały określone w SIWZ.
7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego z
art. 26 ust.1 na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez formularz
do mini portalu e-zamówienia zawiera dział VIII pkt. 4 SIWZ.
8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie wytycznych Urzędu Zamówień
Publicznych opublikowanych dnia 25.5.2018 r. na stronie: https://www.uzp.gov.pl).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza

https://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 uPzp.
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 uPzp.
Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez
Wykonawca, jak i dalsze pisma wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na elektroniczną skrzynkę
podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby, w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, w którym całość
dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w pkt. poniżej zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018, poz. 1992).
W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I
rozdziale 2a ustawy, lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa zamawiającego
do złożenia dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zapisanej
na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669),
w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych
zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia
identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających
informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzona w postaci elektronicznej.
Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z
wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów
elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa
katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów
postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie
chronione.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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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.
Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,
b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI uPzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019
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