Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa autobusu do przewozu 22+1+1 osób z możliwością przewozu osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich

I.

ZAMAWIAJĄCY
1. Zamówienie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.
2. Nazwa zamawiającego: Fundacja WERWA
NIP: 879-269-43-69
KRS: 0000691576
REGON: 368065572
3. Adres Zamawiającego :
Rogowo 48, 87-162 Lubicz
4. Województwo: kujawsko- pomorskie
5. Kraj: Polska
6. Numer telefonu: 530 40 40 20
7. Adres poczty elektronicznej: prezes@fundacjawerwa.pl
8. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.fundacjawerwa.pl
9. Rodzaj zamawiającego: Fundacja
10. Przedmiot działalności zamawiającego: Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.
Poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym
starszymi

i

z

niepełnosprawnościami.

Wspieranie

osób

starszych

lub

wymagających wzmożonej opieki. Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Wspieranie integracji
i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAMÓWIENIU

II.

1. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2. Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
3. Nazwa

zamówienia:

Dostawa

autobusu

do

przewozu

22+1+1

osób

z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
4. Zamówienie udzielane w ramach realizacji przez Zamawiającego programu
Państwowego

Funduszu

Osób

Niepełnosprawnych

pod

nazwą:

„Program

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, finansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Identyfikator postępowania: 1b21a6be-ef23-46e9-9999-5ac7fe4b31ea
6. Numer ogłoszenia: 3/2022/BZP/PFRON
7. Data ogłoszenia:13.05.2022 r.
8. Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa
w art. 94 ustawy: Nie
10.

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

11.

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021
poz. 1129 z późn. zm. , dalej również jako : pzp)

III.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
2. Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej: Tak
4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się w formie elektronicznej
za pośrednictwem portalu: Biuletyn Zamówień Publicznych-Miniportal adres:
https://miniportal.uzp.gov.pl

lub

poczty

elektronicznej

pod

adresem

email:

prezes@fundacjawerwa.pl
5. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Ofertę, wnioski, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
2. Rodzaj zamówienia: Dostawy
3. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4. Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
5. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

6. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby
Zamawiającego

autobusu

do

przewozu,

co

najmniej

22+1+1

osób

z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Autobus

musi

być

fabrycznie

nowy

i

dostosowany

po

przewozu

osób

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje
i dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu; być sprawny technicznie i wolny od wad
konstrukcyjnych.
Autobus musi być przystosowany do przewozu osób min. 22 osobowy (tj. 22 miejsc
siedzących +1+1 miejsca kierowcy) wyposażony w listwy szybkiego montażu
umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia dwóch stanowisk
w autobusie do równoczesnego przewozu osób na wózkach plus atestowane
mocowania na wózek inwalidzki, a nadto dwa komplety pasów bezpieczeństwa
w autobusie z homologacją do mocowania wózków. Ponadto wyposażenie winno
obejmować windę do wprowadzania osoby na wózku, fotele pasażerskie
tapicerowane, każdy fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu.
Szczegółowy

opis

przedmiotu

zamówienia

w

tym

szczegółowe

wymagania

Zamawiającego, co do elementów nadwozia, parametrów silnika, systemów
bezpieczeństwa, wyposażenia wewnętrznego pojazdu oraz elementów dodatkowych
wymaganego wyposażenia zawarty zostanie w załączniku nr 2 do SWZ – Opis
przedmiotu zamówienia.
7. Kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary
8. Zamówienie obejmuje opcje: Nie
9. Okres realizacji zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
10. Kryteria oceny ofert: Cena 85 pkt+ Gwarancja 15 pkt = 100% (PUNKTACJA)
za cenę+ gwarancję
11. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Ocena punktowa
12. Stosowane kryteria oceny ofert: kryterium ceny i gwarancji

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

KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

1.

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu: Tak

2.

Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

3.

Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1- 6 pzp.
Nadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, co najmniej 2 dostawy
fabrycznie nowych autobusów o liczbie miejsc 16-22, o wartości co najmniej 100
000 zł każdy z nich wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i nazw podmiotów
na rzecz, których dostawy dokonano. Wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia, muszą wykazać łączne spełnienia ww. warunku.
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych
w zakresie: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej
lub zawodowej.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a)

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ww. oświadczenie, składa każdy z Wykonawców
b)

Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie o braku
przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców osobno.
c)

Wykaz dostaw w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
d)

Zobowiązanie się innego podmiotu do oddania niezbędnych zasobów

Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszego zadania, w sytuacji, gdy Wykonawca
w celu potwierdzenia zdolności udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących ich stosunków i w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się
na te zasoby zobowiązany.
VI.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających
oraz dodatkowych.

4.

Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

5.

Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.

Zamawiający wymaga wadium: Nie

7.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

8.

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

VII.

POSTANOWIENIA UMOWY

1.

Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: TAK

2.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy: TAK

3.

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach
określonych w art. 455 ust. 1 i 2 pzp, a także w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności:
a)

zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla

przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego towaru bądź nazwy
własnej samochodu w przypadku gdy: nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym
wynikająca z postępu technologicznego. Samochód zamienny nie może posiadać
gorszych parametrów od objętych umową, bądź będzie to konieczne ze względu na
zmianę przepisów prawa,
b)

zmianę

organizacyjną

po

stronie

Zamawiającego

lub

Wykonawcy

w szczególności, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby,
c)

przejściowy brak samochodu, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku

przedmiotu umowy. Samochód zamienny nie może posiadać gorszych parametrów
od tego objętego umową.
Zmiany o których mowa powyżej nie mogą skutkować podwyższeniem ceny
jednostkowej wskazanej w ofercie. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do
możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia na każdym jego etapie, oraz
nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zawieszenie zamówienia będzie wynikało
z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych m.in. wydanymi zaleceniami
władz rządowych w związku z wirusem SARS-COV-2, sytuacją polityczną, a także
wystąpieniem siły wyższej lub innych niezależnych okoliczności, których nie można
było przewidzieć w momencie składania zamówienia.

VIII.

PROCEDURA PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

1. Termin składania ofert: 26.05.2022 r. godzina 12:00
2. Miejsce składania ofert: platforma internetowa miniPortal.pl
3. Składanie ofert jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy dostępnej pod
adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Termin otwarcia ofert: 26.05.2022 r. godzina 15:00

5. Termin związania ofertą: Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą
przez okres 30 dni tj. do dnia 12.06.2022 r.

