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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521941-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Police: Autobusy niskopodłogowe
2022/S 184-521941

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 21
Miejscowość: Police
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72 -010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Karliński
E-mail: p.karlinski@sppk.pl 
Tel.:  +48 914201588
Faks:  +48 914201570
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sppk.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/663944
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do 
przewozu osób w komunikacji miejskiej
Numer referencyjny: DT.01.ZP.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest: dostawa
● autobus pojedynczy MAXI o długości 11,5 - 12,5 m – sztuk 2
● autobus przegubowy MEGA o długości 17,5 - 18,2 m – sztuk 2
fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, wyprodukowanych przez 
jednego producenta w 2023 roku, przeznaczonych do przewozu osób w komunikacji miejskiej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Police

II.2.4) Opis zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa
● autobus pojedynczy MAXI o długości 11,5 - 12,5 m – sztuk 2
● autobus przegubowy MEGA o długości 17,5 - 18,2 m – sztuk 2
fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, wyprodukowanych przez 
jednego producenta w 2023 roku, przeznaczonych do przewozu osób w komunikacji miejskiej.
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 270 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może 
zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczno-eksploatacyjne / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja całopojazdowa / Waga: 10%
Cena - Waga: 80%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ) oś priorytetowa XI "REACT-EU", działanie 11.4 "Transport miejski". 
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający odrzucić ofertę, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w 
wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z 
którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na 
mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 
1 ustawy
a) Oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze 
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres;
b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte 
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jego minimalny roczny przychód, w tym w zakresie działalności objętej zamówieniem w okresie ostatnich 
3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 
10.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 6.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie
w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty 
wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia 
w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie 
opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w 
jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie 
znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie 
ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów 
Narodowego Banku Polskiego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 
1 ustawy:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
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tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
minimum jedną dostawę obejmującą co najmniej 2 autobusy przeznaczone do przewozu osób w komunikacji 
miejskiej, fabrycznie nowe niskopodłogowe, niskoemisyjne, hybrydowe.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, to podmiot trzeci musi 
spełniać ten warunek w całości.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium należy wnieść w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem 
terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego Bank: BNP PARIBAS nr 83 1750 1077 0000 0000 1169 
1889 z dopiskiem „Wadium – Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych 
autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej”
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca 
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
3. Ze względu na limit znaków pozostałe informacje w SWZ

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
został określony w Rozdziale VI SWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Ze względu na limit znaków pozostałe informacje w SWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy, 
które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
SWZ. Warunki zmiany umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych i istotnymi postanowieniami umowy. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia. Zmiana wymaga 
zgody Zamawiającego. Ze względu na limit znaków pozostałe informacje w SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 11:45

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
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem 
ofert udostępni na Platformie/stronie internetowej prowadzącego postępowanie informacje, o kwocie jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na 
Platformie informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp. z powodów 
określonych w Rozdz. V pkt 1 SWZ- przesłanki wykluczenia.
2. Dokumenty, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem Platformy:
1) formularz oferty wraz z oświadczeniem dot. przesł. wyklucz. z art. 7 ust. 1 i art. 5k, o których mowa w Rozdz. 
V SWZ oraz oświadczeniem wskazujące markę, typ i model oferowanych autobusów
2) odpis lub inf. z KRS, CEiDG lub innego właści. rejestru,
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie
4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby
5) Podmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
3. Przedmiotowe środki dowodowe:
a) Oświadczenie zawierające opis techniczno-eksploatacyjny oferowanych pojazdów, potwierdzające, że 
oferowane autobusy spełniają wymagania zamawiającego,
b) Świadect. homologacji wraz z załącznikami.
c) Wyk. mater.
d) Raport Tech. drogowego zużycia paliwa
e) Dokument potwierdzający poziom emisji związków toksycznych, wyniki badań WHTC
f) Dokumenty potwierdzające dekl. parametry:
aa) rysunki autobusu
bb) rysunki wnętrza autobusu
cc) bilans mocy
dd) harmonogram obsług technicznych
g) Wykaz stacji serwisowych
h) Opis rozwiązań równoważnych
4. Dokumenty , które należy złożyć na wezwanie:
1) JEDZ
2) Podmiotowe środki dowodowe, że wykonawca spełnia warunki , o których mowa w Rozdz. V pkt 2 SWZ - 
dokumenty wskazane w sekcji III 1.2) i 1.3) ogłoszenia
3) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określ. 
w Rozdz. V pkt 1 ppkt 1-7 SWZ:
a) KRK
b) oświadczenie wykonawcy braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
c) KRS lub CEiDG
d) oświadczenie o aktualności
5. Wykonawcy zagraniczni zgodnie z Rozdz. VI pkt 4 SWZ.
6. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
7..Informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej z uwagi na limit znaków zawarte są w Rozdz. II SWZ.
8. Z powodu limitu znaków więcej informacji o postępowaniu i warunkach udziału w postępowaniu można 
znaleźć w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie) 
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przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesieni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 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.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.
12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią 
inaczej.
14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2022
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