
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących
naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAJCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górska 1

1.5.2.) Miejscowość: Rajcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugrajcza@rajcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rajcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących
naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfbc46d0-22bb-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315571/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-23 10:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037349/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup autobusu szkolnego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
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Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka
ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka oraz poczty elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując
do postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal i ePUAP oraz
z regulaminem korzystania z systemu miniPortal.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
Szczegóły opisano w rozdz. II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.TPBN.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza,
w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON
pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego, nieużywanego autobusu szkolnego, wyprodukowanego nie
wcześniej niż w 2022 r. (nadwozie/podwozie pojazdu bazowego i zabudowa autobusowa), o pojemności do 19. osób (18.
pasażerów + 1 kierowca), posiadającego nie mniej niż 18 miejsc siedzących dla pasażerów, nie więcej jednak niż 19 miejsc
łącznie z miejscem kierowcy.
3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę autobusu do siedziby Zamawiającego.
4. Autobus musi być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co
najmniej jednej osoby korzystającej z wózka inwalidzkiego. Miejsce dla wózka/ów inwalidzkiego/ich w wydzielonej
przestrzeni lub uzyskiwane po demontażu części foteli. Pojazd powinien być wyposażony w antypoślizgowe
najazdy/podjazd lub rampę albo windę ułatwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego do wnętrza pojazdu, w szyny
podłogowe do stabilnego mocowania wózka na czas wykonywania przewozu, w pasy zaczepne przytwierdzające wózek
inwalidzki do szyn oraz pasy bezpieczeństwa dostosowane do osoby siedzącej na wózku. Autobus winien zapewniać
odpowiednią przestrzeń osobie siedzącej na wózku oraz mieścić elementy konstrukcyjne, w zależności od rozwiązania,
najazdu/podjazdu/rampy lub windy dla wózka.
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5. Autobus musi spełniać wymagania polskich przepisów dotyczących autobusów
przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o
ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz.
2022 z późn. zm.). Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji z przystosowaniem do przewozu osób
niepełnosprawnych 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475) oraz dokumenty przystosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na
wózku/kach inwalidzkim/ich. Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu posiadającego homologację oraz zaświadczenie
uprawnionego organu (okręgowa stacja kontroli pojazdów), potwierdzające przystosowanie autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózku/wózkach inwalidzkim/inwalidzkich.
6. Krótki opis wymagań technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia:
1) pojemność autobusu:
• do 19. osób (18. pasażerów + 1 kierowca),
• liczba miejsc siedzących (dla pasażerów i kierowcy): nie mniej niż 19.,
• liczba miejsc dostosowanych do przewozu osób na wózku inwalidzkim –
minimum 1,
2) silnik – wysokoprężny z o minimalnej mocy – 125 kW (170 KM),
3) norma emisji substancji szkodliwych: co najmniej EU EURO 6D,
4) skrzynia biegów – manualna – 6. biegowa, zsynchronizowana,
5) poduszka powietrzna kierowcy,
6) kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
7) drzwi dla pasażerów przesuwane ze strony prawej. Zamawiający wymaga dwuosobowego siedzenia pasażera w kabinie
kierowcy, 
8) uchwyt przy drzwiach wejściowych po prawej stronie 
9) poręcze i barierki umożliwiające wsiadanie przy wejściu po lewej stronie do części pasażerskiej osobom
niepełnosprawnym
10) dodatkowy stopień wysuwany elektryczny w drzwiach wejściowych przy drzwiach wejściowych przesuwnych,
11) siedzenia w tylnej części pojazdu montowane w sposób umożliwiający szybki demontaż w celu przewozu wózka lub
innych urządzeń pomocnych przewożonym osobom niepełnosprawnym wraz z zestawem do mocowania,
12) szyny do mocowania wózka inwalidzkiego,
13) płaska podłoga w części pasażerskiej, 
14) wykładzina podłogowa antypoślizgowa, 
15) półki na bagaż podręczny w kabinie pasażerskiej, 
16) pasy bezpieczeństwa na fotelach, 
17) lusterko wsteczne wewnętrzne,
18) lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie, 
19) zbiornik paliwa min. 70 l
20) kolor – standard, jednolity, lakier akrylowy
21) Rok produkcji: 2022/2023 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ (Wymagania Zamawiającego dla zakupu
autobusu), który należy wypełnić i dołączyć do oferty. 
8. Autobus winien posiadać wszystkie konieczne dokumentacje dopuszczenia pojazdu do ruchu publicznego (homologacja)
umożliwiające rejestrację pojazdu. 
Szczegóły opisano w IV rozdz. SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych
niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanego autobusu z obowiązującymi warunkami technicznymi
zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą kopię świadectwa homologacji wydaną na typ pojazdu przez uprawnioną
jednostkę. [Zamawiający nie dopuszcza złożenia z ofertą draftu CoC (świadectwo zgodności WE) zamiast odpowiedniego
świadectwa homologacji typu pojazdu].
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia świadectwa homologacji w
przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złoży przedmiotowy środek dowodowy
niekompletny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
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1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 poz. 1710) przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
dotyczącym przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie Umowy w terminie.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022
poz. 1710) dopuszcza zmiany zawartej Umowy, których łączna wartość będzie niższa niż 10% jej wartości pierwotnej, a
zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą dokonać zmiany umowy w zakresie dotyczącym wymagań
technicznych przedmiotu umowy w przypadku:
a) pojawienia się na rynku po zawarciu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na
zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdu,
b) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia,
c) zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, stanowiących podstawę zmiany oraz złożenia stronie umowy wniosku o zmianę wraz z przygotowanym
projektem aneksu do umowy.
5. Wszelki zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem w terminie do dnia 31 sierpnia 2022
r. do godz. 1000 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do
placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D –
„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier
transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.
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