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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578056-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Autobusy transportu publicznego
2022/S 204-578056

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
Krajowy numer identyfikacyjny: 9372694222
Adres pocztowy: ul. Legionów 54
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kamińska-Stawinoga
E-mail: biuro@bzpg.pl 
Tel.:  +48 338295318
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bzpg.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup taboru publicznego transportu zbiorowego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
Numer referencyjny: BZPG.0272.5.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, 
niskopodłogowych autobusów miejskich klasy midi, zasilanych olejem napędowym, spełniających normę 
czystości spalin EURO VI. Wszystkie autobusy muszą być identyczne pod względem parametrów technicznych 
i kompletacji, posiadać tę samą kolorystykę i wyposażenie. Powinny być wyprodukowane przez tego samego 
producenta, z takich samych podzespołów danego rodzaju, które we wszystkich pojazdach będą identyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania, parametry techniczne oraz wyposażenie, 
jakie muszą spełniać i posiadać oferowane autobusy określa Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 do SWZ oraz 
Załącznik nr 3 do SWZ BZPG.0272.5.2022.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, 
niskopodłogowych autobusów miejskich klasy midi, zasilanych olejem napędowym, spełniających normę 
czystości spalin EURO VI. Wszystkie autobusy muszą być identyczne pod względem parametrów technicznych 
i kompletacji, posiadać tę samą kolorystykę i wyposażenie. Powinny być wyprodukowane przez tego samego 
producenta, z takich samych podzespołów danego rodzaju, które we wszystkich pojazdach będą identyczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania, parametry techniczne oraz 
wyposażenie, jakie muszą spełniać i posiadać oferowane autobusy określa Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 
2 do SWZ – Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
3. Normy i wymagania, które muszą spełniać oferowane autobusy:
1) wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z 
późn.zm); a w szczególności dotyczące dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi;
2) wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu, zawarte w dziale III ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz.988 z późn.zm.);
3) aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez właściwego 
ministra – Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu nr 107.06 EKG 
ONZ (lub nowsze) – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do 
ich budowy ogólnej (Dz.U. EU.L.2015.153.1 z dnia 18.06.2015 r.), które zostanie dostarczone najpóźniej wraz 
z dostawą autobusów lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust.1, art.70k ust.1, 
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art.70o ust.1, art. 70zo ust.1, art.70 zp ust.1 albo art. 70zu ust.1 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 
ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz.988 z późn.zm.);
4) oferowane autobusy nie mogą być autobusami prototypowymi (dotyczy pojazdów oferowanych w niniejszym 
postępowaniu w zakresie marki, typu i długości).
4. Wykonawca wraz z autobusem dostarczy Zamawiającemu:
1) dokumenty wymagane aktualnymi przepisami umożliwiającymi dopuszczenie autobusów do eksploatacji, 
jako środka komunikacji publicznej oraz ruchu drogowego na terytorium Polski;
2) dokumentację techniczną dotyczącą dostarczonego autobusu:
• instrukcję obsługi dla kierowców (w języku polskim);
• książkę napraw (w języku polskim);
• katalog części zamiennych (w języku polskim);
• schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i układu chłodzenia (w języku polskim);
• dokumentację techniczno-eksploatacyjną (w języku polskim).
5. Zamawiający zgodnie z art.257 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Niniejsze zamówienia jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze projektowanych postanowień 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę (kontrakt) odpowiadającą swoim rodzajem dostawie 
stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz której dostawa ta została wykonana. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem dostawie stanowiącej 
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przedmiot zamówienia", należy rozumieć dostawę autobusów z silnikiem o napędzie diesla o wartości minimum 
4.000.000,00 PLN brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SWZ Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należy wnieść 
przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy - do chwili jej podpisania.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 19/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w 
formie pisemnej powoduje jej odrzucenie.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
Zamawiający wykluczy:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 
dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 
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Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”) i Rozporządzeniu 
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (zwanego 
dalej „rozporządzeniem 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na 
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt.2.W przypadku wykonawcy 
wykluczonego na podstawie pkt. 2., Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 
zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 
9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 
18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 
50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 
o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polega 
się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % 
wartości zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1.1 Niezgodną z przepisami ustawy Pzp, czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
1.2 Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
1.3 Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2.1 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu;
2.2 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 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
w terminie:
3.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
3.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt.1.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
4.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne:
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6.1 i 7.1 wnosi się w terminie:
5.1 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne.
6. Zakres, forma i czynności związane z przeprowadzeniem odwołania została szczegółowo opisana w dziale IX 
– Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2022
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