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Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Wiaty autobusowe
2018/S 119-270289
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Kaczmarska
Tel.: +48 412672133
E-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
Faks: +48 412672110
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.ostrowiec.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.um.ostrowiec.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż 40 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyski
Numer referencyjny: Or.271.16.2018
II.1.2) Główny kod CPV
44212321
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i montaż 40 fabrycznie nowych wiat przystankowych w Ostrowcu
Świętokrzyskim w dwóch etapach: 25 sztuk w roku 2018 i 15 w roku 2019.
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Wykaz wiat oraz ich lokalizację zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ
Do zadań Wykonawcy należy również: sporządzenie projektów przyłączy
elektrycznych zasilania wiat przystankowych, oświetlenia LED, wykonanie instalacji
uziemiającej, uzgodnienie
Z właściwym Zarządcą drogi warunków oraz decyzji na zajęcie pasa drogowego i
budowy przyłączy
do sieci elektrycznej, wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów odbiorczych
instalacji i urządzeń elektrycznych, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej zamontowania
Wiat przystankowych oraz przyłączy elektrycznych, demontaż istniejących wiat z
ich transportem
oraz montaż nowych wiat wraz z podłączeniem oświetlenia do sieci oświetleniowej
miasta.
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: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
II.2.4) Opis zamówienia:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż 40 fabrycznie nowych wiat
przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie zostanie zrealizowane w
dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje dostawę i montaż 25 sztuk wiat
przystankowych w 2018 roku. Drugi etap obejmuje pozostałą część dostawy i
montażu w ilości 15 sztuk w roku 2019. Wiaty zostaną wykonane zgodnie z
opisem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (stanowiący również Załącznik nr 1 do
umowy). Wykaz wiat oraz ich lokalizację zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
1.2.Do zadań Wykonawcy należy również:
a) Sporządzenie projektów przyłączy elektrycznych zasilania wiat przystankowych,
zgodnie
Z obowiązującymi przepisami,
b) Wykonawca zaprojektuje dla poszczególnych wiat zasilanie oświetlenia LED od
najbliższego lub najkorzystniej usytuowanego słupa oświetleniowego, w przypadku
braku możliwości podłączenia do sieci oświetlenia, Wykonawca w imieniu
Zamawiającego uzyska warunki przyłączeniowe i wykona podłączenie danej wiaty
do sieci energetycznej przedsiębiorstwa dystrybucyjnego,
c) Wykonawca wykona instalację uziemiającą wiaty przystankowe,
d) uzgodnienie z właściwym Zarządcą drogi przy której usytuowana będzie wiata
warunków oraz decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas montażu wiat i budowy
przyłączy do sieci energetycznej,
e) wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów odbiorczych instalacji i urządzeń
elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zamontowania wiat
przystankowych oraz przyłączy elektrycznych.
g) demontaż istniejących wiat z ich transportem w wyznaczone przez
Zamawiającego miejsce oraz montaż dostarczonych wiat wraz z podłączeniem
oświetlenia wiaty do sieci oświetleniowej miasta na przystankach komunikacji
miejskiej. W przypadku braku możliwości podłączenia do sieci oświetlenia
ulicznego, Wykonawca zrealizuje przyłącze energetyczne do wiaty na warunkach
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określonych przez dostawcę energii elektrycznej.
h) w przypadku, materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej wiaty, Wykonawca
w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. jest właścicielem powstałych w
trakcie prac odpadów
I zobowiązany jest do ich utylizacji.
1.3.Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień
następującymi kodami
I nazwami:
44.21.23.21-5 Wiaty autobusowe
45.21.33.15-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych.
1.4.Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ,
3) Wykaz wiat wraz z lokalizacją plus mapka załącznik nr 5 do SIWZ
2. Zamawiający ustala okres rękojmi na 36 miesięcy. Zamawiający jest
zainteresowany dłuższym okresem rękojmi - maksymalny 60 miesięcy, co znalazło
odbicie w zastosowanych kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Projekt planowany do dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Ekologiczny
transport miejski”.
4. Zamawiający umożliwia zainteresowanym wizję w terenie po uprzednim
uzgodnieniu terminu. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne, jednakże Wykonawcy,
którzy nie skorzystają
Z tego prawa nie mogą w przyszłości powoływać się na brak wiedzy o stanie
istniejącym.
5. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia są dostawy, Zamawiający nie jest
zobowiązany do określania wymogów przewidzianych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 30/10/2019
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
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 stawia wymagań w tym zakresie
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował
dwie dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia tj. dostawa i montaż wiat
przystankowych, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto każda.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa wykaz
wykonanych dostaw.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi
Załączniki nr 2 do SIWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 10 wzoru umowy,
stanowiącego Załącznik nr 2 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: 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: 31/07/2018
Czas lokalny: 09:30
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
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Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sala 003
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona 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:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w okolicznościach, o których
mowa w artykule 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP
Do oferty Wykonawca dołącza, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
— aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia w formie elektronicznej wypełniony według wzoru stanowiący
załącznik nr 3 do SIWZ. Jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
w myśl art. 25a ust. 3 Ustawy PZP ma obowiązek przedstawić dla każdego z
podmiotów, których to dotyczy odrębny dokument JEDZ. To samo dotyczy
podwykonawców.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia JEDZ składa
każdy z Wykonawców,
— oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby
Wykonawcy składającego ofertę (jeśli dotyczy)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa na
wezwanie Zamawiającego:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - oświadczenie
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp -oświadczenie
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego,
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp-odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości: 10 000,00 PLN przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi
znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający będzie stosował tzw procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ust.
1 Ustawy PZP.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
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wysokości 5 % całkowitej ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w ofercie.
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO zamieszczona została w SIWZ.
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy
Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2 i 3 wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. 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 przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
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 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/06/2018
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