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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356585-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kozienice: Autobusy transportu publicznego
2019/S 145-356585
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5
Kozienice
26-900
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szafran
Tel.: +48 6117100
E-mail: przetargi@kozienice.pl
Faks: +48 6142048
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kozienice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Zakup i dostawa 2 autobusów klasy midi z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in
Numer referencyjny: WI.7011.2.1.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) zakup i dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
— 2 sztuk fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie później niż 6 miesięcy przed do-stawą,
nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów elektrycznych (napędzanych 100 %
energią elektryczną) klasy midi o długości 8,5 – 9,5 m,
— 1 sztuki ładowarki dwustanowiskowej typu plug-in o mocy 80-90kW (2 x 40-45 kW). Podwójna stacjonarna
stacja ładowania autobusów z napędem elektrycznym o mocy wyjściowej 80 - 90 kWh posiadać będzie
możliwość pracy w trybie 2 x (40-45 kW) wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i
dokumentacją, kompatybilnych z dostarczonymi w ramach dostawy autobusami. Stacja ładowania wyposażona
dodatkowo w panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową, które zapewnią „czystą” energię wykorzystaną do
zasilenia wewnętrznych obwodów wtórnych oraz energooszczędnego oświetlenia LED.

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
34144910
31158100
71321000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kozienice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) zakup i dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
— 2 sztuk fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie później niż 6 miesięcy przed do-stawą,
nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów elektrycznych (napędzanych 100 %
energią elektryczną) klasy midi o długości 8,5 – 9,5 m,
— 1 sztuki ładowarki dwustanowiskowej typu plug-in o mocy 80-90kW (2 x 40-45 kW). Podwójna stacjonarna
stacja ładowania autobusów z napędem elektrycznym o mocy wyjściowej 80 - 90 kWh posiadać będzie
możliwość pracy w trybie 2 x (40-45 kW) wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i
dokumentacją, kompatybilnych z dostarczonymi w ramach dostawy autobusami. Stacja ładowania wyposażona
dodatkowo w panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową, które zapewnią „czystą” energię wykorzystaną do
zasilenia wewnętrznych obwodów wtórnych oraz energooszczędnego oświetlenia LED.W ramach realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstaluje ładowarkę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego /w
istniejącym garażu wraz z jego przystosowaniem/, przyłączy ją do sieci niskiego napięcia oraz uruchomi (w tym
przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarki z Autobusem).
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b) wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym zebranie wszystkich koniecznych zgód i pozwoleń/
zgłoszeń dla potrzeb budowy punktu ładowania w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy
ul. Przemysłowej 15.
Lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych przedstawia mapa poglądowa zał. nr 3a do szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia/SOPZ/,
Na wskazanym załączniku nr 3a do SOPZ działce należy zaprojektować, uzyskać wymagane prawem
pozwolenia/zgłoszenia oraz dostarczyć i zamontować infrastrukturę ładowania.
c) Wykonanie naklejek i oklejenie 2 sztuk autobusów, stacji ładowania typu PLUG IN wskazanych przez
zamawiającego zgodnie z zasadami promocji projektu zgodnie z „Instrukcją o oznakowaniu przedsięwzięć
dofinansowanych ze środków NFOŚiGW” oraz wytycznymi zamawiającego przedstawionymi na etapie
przygotowywania stosownych oznaczeń /logo – insygnia identyfikujące Gminę/, oraz dodatkowo dostarczenie
po
2 komplety zapasowych naklejek dla każdego pojazdu i ładowarki.
d) przeprowadzenie szkoleń pracowników obsługi autobusów (kierowcy, pracownicy serwisu).
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
a) Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) załącznik nr 3 wraz z załącznikami 3a i 3b, które
stanowią odpowiednio załączniki do umowy,
b) Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ
c) wzorze umowy - załącznik nr 9 do SIWZ,
d) formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ,
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: 30/09/2020
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wadium 100 000,00 PLN .słownie: sto tysięcy złotych. Wymagania dotyczące wadium - pkt 12 SIWZ
Stosuje się procedurę z art. 24aa Pzp.
Unieważnienie dodatkowo na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.

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:
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
b) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 % wartości oferty brutto.
Zgodnie z zapisami SIWZ

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej.
b) Warunek zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
— w tym okresie):
wykonał, tj. dostarczył w ramach 1 lub więcej zamówień, dostawę minimum 2 szt. fabrycznie nowych
autobusów elektrycznych co najmniej klasy midi oraz dostarczył i zainstalował, co najmniej 1 kpl. systemu
ładowania przez złącze plug-in, zdolnego do pełnego naładowania magazynu energii trakcyjnej ładowania
- energią elektryczną autobusów o minimalnej mocy 40 kW, dopuszcza się ładowarkę dwufunkcyjną, tj.
pantografową i przez złącze plug-in, zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy załącznik nr
9 do SIWZ

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: tak

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: 02/09/2019
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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: 02/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26 -900 Kozienice, POLSKA, sala
konferencyjna II piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnej na ePUAP i
udostępnionego na mini Portalu. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na mini Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

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:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp szczegółowe informacje pkt 9.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia - szczegółowe informacje pkt 10 SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje: wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej., zamiaru
zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia - pkt 21 SIWZ
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2019
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