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2018/S 078-173513

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Stawiguda

Stawiguda

Stawiguda

11-034

Polska

Tel.: +48 895126824

E-mail: budownictwo@stawiguda.pl

Faks: +48 895126910

Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stawiguda.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Jonkowo

Jonkowo

Jonkowo

11-042

Polska

Tel.: +48 896706911

E-mail: sekretariat@jonkowo.pl

Faks: +48 895129232

Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.jonkowo.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 

można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stawiguda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać na następujący adres: 

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

Stawiguda

11-034
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Sekcja II: Przedmiot

Polska

E-mail: budownictwo@stawiguda.pl

Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stawiguda.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Administracja samorządowa

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego

Numer referencyjny: BiZ/GK.271.1.8.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup niskoemisyjnego taboru 

autobusowego.

Część I – Zakup 3 sztuk małych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie w ramach zadania: Poprawa ekomobilności na 

terenie Gminy Stawiguda.

Część II – Zakup 1 sztuki średniej jednostki taboru pasażerskiego o 

minimalnej liczbie miejsc 40 w publicznym transporcie w ramach zadania: 

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

Część III - Zakup 2 sztuk jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie w ramach zadania: Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie 

Gminy Jonkowo.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu 

oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część I – Zakup 3 sztuk małych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie w ramach zadania: Poprawa ekomobilności na 

terenie Gminy Stawiguda

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Gmina Stawiguda.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 3 szt. małych jednostek taboru 

pasażerskiego dla Gminy Stawiguda o minimalnej liczbie miejsc 

wynoszącej 35. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 

załącznik nr 1 dla CZĘŚCI I do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia naprawy gwarancyjnej przez 

serwis, w miejscu garażowania lub ewentualnego unieruchomienia pojazdu 

(teren Gminy Stawiguda), w terminie 48 godzin od telefonicznego 

zgłoszenia do serwisu.

Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie przez Gminę Stawiguda.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie ogólnej liczby miejsc w 

jednostkach taboru w pasażerskiego / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów
Okres w dniach: 150

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.04.04.01-28-0001/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – Zakup 1 sztuki średniej jednostki taboru pasażerskiego o 

minimalnej liczbie miejsc 40 w publicznym transporcie w ramach zadania: 

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Gmina Stawiguda.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 1 szt. średniej jednostki taboru 

pasażerskiego dla Gminy Stawiguda o minimalnej liczbie miejsc 

wynoszącej 40. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 

załącznik nr 1 dla Części II do SIWZ.
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Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia naprawy gwarancyjnej przez 

serwis, w miejscu garażowania lub ewentualnego unieruchomienia pojazdu 

(teren Gminy Stawiguda), w terminie 48 godzin od telefonicznego 

zgłoszenia do serwisu.

Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie przez Gminę Stawiguda.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie ogólnej liczby miejsc w 

jednostkach taboru pasażerskiego / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów
Okres w dniach: 150

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.04.04.01-28-0001/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III - Zakup 2 sztuk jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie w ramach zadania: Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie 

Gminy Jonkowo

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Gmina Jonkowo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 1 szt. małej jednostki taboru 

pasażerskiego dla Gminy Jonkowo o minimalnej liczbie miejsc wynoszącej 

35 oraz 1 szt. średniej jednostki taboru pasażerskiego dla Gminy Jonkowo 

o minimalnej liczbie miejsc wynoszącej 40. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określa załącznik nr 1 dla CZĘŚCI III do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia naprawy gwarancyjnej przez 

serwis, w miejscu garażowania lub ewentualnego unieruchomienia pojazdu 

(teren Gminy Jonkowo), w terminie 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia 

do serwisu.

Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie przez Gminę Jonkowo.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie ogólnej liczby miejsc w 

jednostkach taboru pasażerskiego / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów
Okres w dniach: 150

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. 04.04.01-28-0003/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca.

Dla Części I.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność 

kredytową na kwotę nie niższą niż: 800 000,00 PLN.

Dla Części II.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność 

kredytową na kwotę nie niższą niż: 500 000,00 PLN.

Dla Części III.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność 

kredytową na kwotę nie niższą niż: 800 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Dla Części I.
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Sekcja IV: Procedura

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie 

polegające na dostawie 1 autobusu posiadającego minimum 20 miejsc 

siedzących.

Dla Części II.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie 

polegające na dostawie 1 autobusu posiadającego minimum 20 miejsc 

siedzących.

Dla Części III.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie 

polegające na dostawie 1 autobusu posiadającego minimum 20 miejsc 

siedzących.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia

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: 28/05/2018

Czas lokalny: 10:45

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2018

Czas lokalny: 11:00

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. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp.

2. Wadium

Ustala się wadium:

Część I – Zakup trzech sztuk małych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie w ramach zadania: Poprawa ekomobilności na 

terenie Gminy Stawiguda.

W wysokości 24 000,00 PLN.

Z dopiskiem Wadium Część I – Zakup 3 sztuk małych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie w ramach zadania: Poprawa 

ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

Część II – Zakup jednej sztuki średniej jednostki taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie w ramach zadania: Poprawa ekomobilności na 

terenie Gminy Stawiguda.

W wysokości 12 000,00 PLN.

Z dopiskiem Wadium Część II – Zakup 1 sztuki średniej jednostki taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie w ramach zadania: Poprawa 

ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

Część III - Zakup 2 sztuk jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie w ramach zadania: Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie 

Gminy Jonkowo.

W wysokości 12 000,00 PLN.

Z dopiskiem Wadium Część III - Zakup 2 sztuk jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie w ramach zadania: Poprawa 

ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo.

Szczegóły dotyczące wadium opisano w SIWZ.

3. Zmiany w umowie

Dla Części I, II, III Zamawiający przewiduje zmiany umowy w 

okolicznościach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 

do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w 

umowie (na podstawie art. 144 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych) 

w zakresie:

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności 

mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli 

zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub 

zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu 

ograniczonych zasileń budżetowych wynikających z wpływów do budżetu, 

lub w przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, lub 

zaistnienia siły wyższej itp.).
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2) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z 

przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub 

niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie)konieczne 

jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie 

gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.

3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust 1 umowy, 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że 

cena netto pozostaje bez zmian.

4) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy 

firmy, adresu siedziby, zmiany formy prawnej.

5) Zmiany podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące 

podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w 

SIWZ, które jego tyczą.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu 

trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych 

następującymi okolicznościami:

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia.

b) nie wykonanie części zakresu dostawy przez Wykonawcę.

c) podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej 

zakres wykonania lub wstrzymania wykonania przedsięwzięcia na 

podstawie art. 231 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych Dz. 

U z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) i/lub 2) 

zmiany będą dopuszczalne, po akceptacji złożeniu wniosku przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni 

od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wyrażenia 

zgody na okoliczność w pkt.1) i /lub 2 cena ofertowa nie ulegnie zmianie.

Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i 

zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do 

umowy z wyłączeniem aneksowania dla okoliczności w pkt.5).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676
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Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018
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