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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17029-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Autobusy transportu publicznego
2017/S 011-017029
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Drzymały 16
43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska
Tel.: +48 322159178
E-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
Faks: +48 322154313
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://pkm.czechowice-dziedzice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem:
http://www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/007
ul. Drzymały 16
43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska
Tel.: +48 322159178
E-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
Faks: +48 322154313
Adres internetowy: http://www.pkm.czechowice-dziedzice.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

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

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich niskoemisyjnych niskopodłogowych klasy maxi o napędzie
dieslowskim dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.”.
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II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
ul. Drzymały 16
43-502 Czechowice-Dziedzice.
Kod NUTS PL225

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych,
miejskich autobusów klasy maxi o napędzie dieslowskim na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z zastrzeżeniem.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę 4 sztuk ww. autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym,
wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją
oraz przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.
Wszystkie autobusy dostarczone Zamawiającemu stanowiące przedmiot zamówienia mają spełniać
następujące wymagania:
1) Autobusy muszą być pojazdami fabrycznie nowymi (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20
czerwca 1997 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby wszystkie
elementy konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy każdego z systemów, a także podzespoły
danego rodzaju (np. silnik, skrzynia biegów, most napędowy) muszą być we wszystkich pojazdach identyczne
pod względem parametrów technicznych
i kompletacji. Ponadto oferowane autobusy muszą być jednej marki i w danym typie wyprodukowane co
najmniej w 2016 roku przez jednego producenta a także posiadać tą samą stylistykę i kolorystykę oraz
organizację przestrzeni pasażerskiej.. Dostarczany wraz z autobusami sprzęt, urządzenia i narzędzia muszą
być fabrycznie nowe.
2) Muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst
jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1475) wyciąg ze świadectwa homologacji musi zostać dołączony do oferty.
3) Muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U
z 2015 r. poz. 305 ze zm.) .) oraz ustawie z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2012 poz. 1137 ze zm.) oraz polskim
i branżowym normom wymaganym dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego w zakresie
parametrów technicznych określony jest w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ i stanowi jej integralną część.
Zamawiający unieważnieni części postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy 3 sztuk
fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych, miejskich autobusów klasy maxi o napędzie
dieslowskim w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion
Południowy (nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16), które miały być przeznaczone na sfinansowanie części
zamówienia.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121100, 34121400

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych, miejskich autobusów klasy maxi o
napędzie dieslowskim.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 720 500 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 160 (od udzielenia zamówienia)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 1 Działu XIV SIWZ.
4.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, o którym
mowa w rozdziale XIV SIWZ.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr
116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
6. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochować należytej staranności, by jego oferta była
zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji
przelewów pomiędzy różnymi bankami.
7. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium w terminie, o którym
mowa pkt 3, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
8.Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Bank ING
Oddział Czechowice-Dziedzice nr konta: 05 1050 1256 1000 0001 0265 2708.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopie
wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium –
przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich niskoemisyjnych
niskopodłogowych klasy maxi o napędzie dieslowskim dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach
Sp. z o.o.”.
9. Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złączyć do oferty.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych”.
f) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres
związania ofertą.
g) z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz
z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
11. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum lub
na jednego z nich np. na lidera. Brak podania w treści gwarancji partnera nie ma znaczenia dla oceny skutków
prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to również wadium wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, że
wniesie je jeden członek konsorcjum np. lider).
12. Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy Pzp.
13. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) został wykluczony z postępowania,
c) jego oferta została odrzucona.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy Pzp.
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III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków własnych, kredytu bankowego oraz dofinansowania
otrzymanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. na
realizację projektu pn.: „Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania ww. Projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przedmiot
zamówienia zostanie zrealizowany tylko w zakresie dotyczącym zakupu 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu
miejskiego niskoemisyjnego niskopodłogowego klasy maxi o napędzie dieslowskim, które będzie finansowane
ze środków własnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. i/lub
kredytu bankowego.
Zamawiający złożył w grudniu 2016 r. wniosek o dofinansowanie w/w Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy (nabór nr
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16). Planowane rozstrzygnięcie konkursu kwiecień 2017 r.
Określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) cena ryczałtowa za wykonanie
przedmiotu zamówienia jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy, musi
obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
Cenę należy obliczyć z uwzględnieniem podatku od towaru i usług VAT, naliczonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wynagrodzenie powinno zawierać wszelkie koszty związane z dostawą autobusów wraz z ich elementami
składowymi. Cena powinna uwzględniać również przeszkolenie personelu Zamawiającego w celu uzyskania
autoryzacji zgodnie z opisami zawartymi w załącznikach do SIWZ.
Cena ofertowa musi być podana w polskich złotych cyframi i słownie. Cena musi być podana
i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:
a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy,
b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do
ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające
ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie;
Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność
z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
do:
1) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy;
2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – terminowo -finansowego – 14 dni
po podpisaniu umowy.
III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1). nie podlegają wykluczeniu;
2). spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji
zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia zwanego dalej JEDZ – Załącznik nr 2 do
SIWZ;
Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone przed analizą
JEDZ – procedura odwrócona.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego dostarczy:
3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
3.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
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3.3. zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub =grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
3.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
3.6. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
3.7. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
5. Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
5.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku
lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978,1166, 1259,i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
5.2. Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
e) chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że:
1.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 4 000 000 PLN;
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1.2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co
najmniej 4 000 000 PLN.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego dostarczy
2.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego,
2.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 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.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach ekonomicznych i
finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolności ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. 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 na
min. 4 szt. fabrycznie nowych autobusów klasy maxi o wartości co najmniej 4 000 000 PLN (z podatkiem VAT)
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.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego
dostarczy wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
dostawę na min. 4 szt. fabrycznie nowych autobusów klasy maxi o wartości co najmniej 4 000 000 PLN (z
podatkiem VAT) w jednej dostawie 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w dziale VI pkt. 2. ppkt.2.3. (wzór wykazu załącznik
nr 5 do SIWZ).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nie
udostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
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Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Aspekty środowiskowe ekologia (zużycie energii). Waga 25
3. Okres gwarancji. Waga 3
4. Rozwiązania techniczno-eksploatacyjne. Waga 2

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
01/2017/UE

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.2.2017
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.2.2017 - 09:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.2.2017 - 9:30
Miejscowość
43-502 Czechowice-Dziedzice.

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia zostanie
sfinansowany ze środków własnych, kredytu bankowego oraz dofinansowania otrzymanego przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. na realizację projektu pn.:
„Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:
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IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5.
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania ww. Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przedmiot zamówienia zostanie
zrealizowany tylko w zakresie dotyczącym zakupu 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu miejskiego
niskoemisyjnego niskopodłogowego klasy maxi o napędzie dieslowskim, które będzie finansowane ze środków
własnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. i/lub kredytu bankowego.
Zamawiający złożył w grudniu 2016 r. wniosek o dofinansowanie w/w Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy (nabór nr
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16). Planowane rozstrzygnięcie konkursu kwiecień 2017 r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu pn.: „Przyjazna komunikacja
w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014–2020 przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany tylko w zakresie dotyczącym zakupu 1
sztuki fabrycznie nowego autobusu miejskiego niskoemisyjnego niskopodłogowego klasy maxi o napędzie
dieslowskim, które będzie finansowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. i/lub kredytu bankowego.
Zamawiający złożył wniosek w grudniu 2016 r. o dofinansowanie w/w Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy (nabór nr
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16). Planowane rozstrzygnięcie konkursu kwiecień 2017 r.
2. Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty załączy aktualny na dzień składania ofert
oświadczenie w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Pzp 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 Pzp.
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 wskazać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji będącej podstawą
jego wniesienia, 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.
6. 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, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2017
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