
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup dwóch 9-osobowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na
wózkach inwalidzkich na potrzeby Gminy Karlino.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karlino

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Karlino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Karlino

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-230

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 943-117-273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karlino@karlino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.karlino.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 dwóch 9-osobowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na
wózkach inwalidzkich na potrzeby Gminy Karlino.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7757c216-a8e1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043707/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 14:09

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002739/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup dwóch 9-osobowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na
wózkach inwalidzkich na potrzeby Gminy Karlino

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Gminie Karlino”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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
http://bip.karlino.pl

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: http://bip.karlino.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza
sięjedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu
„miniPortal”(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP(https://epuap.gov.pl/wps/portal).2. Korzystanie z „miniPortalu” jest jednoznaczne z
akceptacjąRegulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków korzystania z elektronicznej
platformyusług administracji publicznej (ePUAP).3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w
postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający kontona ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz doformularza do komunikacji.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbieraniadokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacjiprzekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
„miniPortal”oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.6.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki
dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w
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postaci elektronicznej,w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png,
.svg, .tif,.txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).7. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w
tymzaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej
nastronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza
dozłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
wsystemie „miniPortal”. 9. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa
się,pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisemzaufanym lub podpisem osobistym.

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.12.2021.JD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

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

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dostawy dwóch samochodów 9-osobowych
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na
wózku inwalidzkim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 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
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się
kierowałjedynym kryterium, jakim jest najniższa cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu
potwierdzeniabrakupodstawwykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie
wykonawcy oaktualności informacjizawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, wzakresiepodstawywykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp,dotyczącychzawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie
mająm.in.przepisyrozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r.wsprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń,jakichmożeżądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r.poz. 2415)
orazrozporządzeniaPrezesaRady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
sposobusporządzania iprzekazywaniainformacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentówelektronicznych orazśrodkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznegolubkonkursie(Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

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:
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Tak

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:
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy
wstosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności,
wprzypadku:1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac
niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości
usprawnieniarealizacji przedmiotu umowy;2) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych
materiałów(sprzętu) innymi, pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w SWZ (wraz
zzałącznikami), a zmiana (wykazana przez wykonawcę) wynika, w szczególności:a) ze
zmianyproducenta,b) producent zakończył produkcję (lub zaprzestano dystrybucji) tych
materiałów lubzostały one wycofane z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,c)
uzasadnionychprzyczyn technicznych lub technologicznych;3) zmian umowy związanych ze
zmianą stanuprawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który
spowodujekonieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę;4) zmian terminu
wykonaniazamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez
wykonawcę;5) innychistotnych zmian umowy w zakresie, którego nie można przewidzieć na
etapie publikacjiogłoszenia o zamówieniu - w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej
okoliczności, której niemożna było przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a
która spowoduje, żeprawidłowe wykonanie zamówienia będzie uzależnione od tej zmiany.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i
udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 12:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na
którejudostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzieleniezamówienia:
http://bip.karlino.pl,2. Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkichdokumentów lub
oświadczeń składanych wraz z ofertą (przy użyciu „miniPortalu”):https://miniportal.uzp.gov.pl.3.
Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: /GminaKarlino/skrytka.
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	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisany w SWZ

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.12.2021.JD
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 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
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierowałjedynym kryterium, jakim jest najniższa cena.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	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:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzeniabrakupodstawwykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy oaktualności informacjizawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wzakresiepodstawywykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,dotyczącychzawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Tak

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 12:45
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


