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Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
III „Wojewódzkie Ośrodki
wzrostu”,
Działanie Faks
1 „ Systemy
miejskiego transportu
2, rue Mercier,
L-2985 Luksemburg
(352) 29 29-42670
zbiorowego”, projektE-mail:
pn. „Budowa
systemu integrującego
transport
publiczny miasta
ojs@publications.europa.eu
Informacje i formularze
on-line: http://simap.europa.eu
Rzeszowa i okolic”.

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

GMINA MIASTO RZESZÓW - ZARZĄD
TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

ul. Trembeckiego 3

Miejscowość:

Rzeszów

Państwo:

PL

Punkt kontaktowy:

GMINA MIASTO RZESZÓW - ZARZĄD
TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE ul.
Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów

Osoba do kontaktów:

Monika Sarnicka-Kuszek

E-mail:

mkuszek@ztm.erzeszow.pl

Kod pocztowy: 35-234
Tel.: +48 178660349

Faks: +48 178660382

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
III „Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”, Działanie 1 „ Systemy miejskiego transportu
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
II.1) OPIS
Rzeszowa i okolic”.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie jest planowane do
współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
2007-2013, Oś priorytetowa III „Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”, Działanie 1 „ Systemy miejskiego transportu
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich
jednoczłonowych.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

34121100

Dodatkowe przedmioty

34121400

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
SEKCJA IV: PROCEDURA
III „Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”, Działanie 1 „ Systemy miejskiego transportu
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
Rzeszowa i okolic”.
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
(podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZTM/PN/8/2011
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_ZTMRzeszow

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-136593 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
191-311474

z dnia
05/10/2011

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2011 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
III „Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”, Działanie 1 „ Systemy miejskiego transportu
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
Rzeszowa i okolic”.
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Dostawa
autobusów
dla Dostawa
autobusów
dla
instytucję zamawiającą
potrzeb komunikacji miejskiej potrzeb komunikacji miejskiej w
w Rzeszowie. Zadanie jest Rzeszowie.
planowane
do
współfinansowania ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Programu
Operacyjnego
Rozwoju Polski Wschodniej
2007-2013, Oś priorytetowa
III
„Wojewódzkie
Ośrodki
wzrostu”,
Działanie
1
„ Systemy miejskiego transportu
zbiorowego”,
projekt
pn.
„Budowa systemu integrującego
transport
publiczny
miasta
Rzeszowa i okolic”.
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Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Miejsce, w którym znajduje się
Powinno być:
III
„Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”,Zamiast:
Działanie 1 „ Systemy miejskiego
transportu
zmieniany tekst:
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
II.1.2) Rodzaji okolic”.
zamówienia oraz lokalizacja brak zapisu
PL 325
Rzeszowa
robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług Kod NUTS
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa
80szt.
fabrycznie
nowych
niskopodłogowych
autobusów
miejskich
jednoczłonowych.

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa 80 szt. fabrycznie
nowych
niskopodłogowych
autobusów
miejskich
jednoczłonowych.
Przedmiot
zamówienia został podzielony na
trzy części: Część A: Autobusy
miejskie klasy MAXI zasilane
olejem napędowym (ON) w
liczbie 30 sztuk – jednej marki i
typu; Część B: Autobusy miejskie
klasy MAXI zasilane sprężonym
metanem (CNG) w liczbie 30
sztuk – jednej marki i typu; Część
C: Autobusy miejskie klasy MIDI
zasilane olejem napędowym
(ON) w liczbie 20 sztuk – jednej
marki i typu. Pozostałe elementy
zamówienia oraz szczegółowe
parametry techniczne każdej
grupy autobusów określono
w dokumentacji przetargowej
zamieszczonej
na
stronie
internetowej Zamawiającego.

II.1.7)
Zamówienie
jest
objęte nie
Porozumieniem w sprawie zamówień
rządowych (GPA)

tak

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na wszystkich części
części jeżeli tak, oferty można składać w
odniesieniu do

jednej lub więcej części

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, IX
Dodatkowo
Wykonawca
w tym wymogi związane z wpisem do zobowiązany jest załączyć do
rejestru zawodowego lub handlowego
oferty dokumenty wymienione
w pkt. 5.1 SIWZ, osobno dla
każdego typu autobusu w postaci
elektronicznej na płycie CD/DVD,
w jednym z formatów: rtf, doc,
xls, jpg, tif, lub pdf.

IX
Dodatkowo
Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do
oferty dokumenty wymienione
w pkt. VIII 1-7, osobno dla
każdego typu autobusu w postaci
elektronicznej na płycie CD/DVD,
w jednym z formatów: rtf, doc,
xls, jpg, tif, lub pdf.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, X Pozostałe dokumenty i
w tym wymogi związane z wpisem do oświadczenia:
rejestru zawodowego lub handlowego
1. Wypełniony i podpisany
formularz ofertowy o treści
zgodnej z wzorem określonym w
załączniku nr 4 do SIWZ
2. Dowód wpłaty wadium,
3. Wynik testu SORT 2 –
Wykonawca musi dostarczyć
dokument
potwierdzający
zadeklarowany
wynik
wystawiony lub potwierdzony
przez niezależną jednostkę
badawczą
upoważnioną,

X Pozostałe dokumenty i
oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany
formularz
ofertowy
o
treści
zgodnej
z
wzorem
przedstawionym
przez
Zamawiającego
2. Dowód wpłaty wadium,
3. Wynik testu SORT 2 –
Wykonawca musi dostarczyć
dokument
potwierdzający
zadeklarowany
wynik
wystawiony lub potwierdzony
przez niezależną jednostkę
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3.
Wykonawca
niebędący
producentem, musi załączyć do
oferty:
a) zobowiązanie producenta
do
udzielenia
gwarancji
na oferowane autobusy na
warunkach
przedstawionych
przez Wykonawcę w ofercie,
które uwzględniają wymagania
Zamawiającego w tym zakresie,
podpisane
przez
osobę
(osoby)
upoważnioną
do
reprezentowania
producenta
wraz
z
dokumentem
określającym
ww.
osoby
upoważnione, w szczególności
odpisem
z
rejestru
przedsiębiorców,
b) zobowiązanie producenta
do
wykonywania
obsługi
technicznej
oraz
napraw
gwarancyjnych
i
pogwarancyjnych każdego z
dostarczonych autobusów na
warunkach
przedstawionych
przez Wykonawcę w ofercie,
które uwzględniają wymagania
Zamawiającego
w
tym
zakresie,
podpisane
przez
osobę (osoby)upoważnione do
reprezentowania
producenta
wraz
z
dokumentem
określającym
ww.
osoby
upoważnione, w szczególności
odpisem
z
rejestru
przedsiębiorców.
4.
Wykonawca
będący
sprzedawcą,
który
jest
związany z producentem na
zasadzie stosunków własności
i
jest
upoważniony
do
sprzedaży
jego
wyrobów,
może przedstawić w ofercie
własną gwarancję oraz udzielić
autoryzacji na wykonywanie
obsługi
technicznej
oraz
napraw
gwarancyjnych
i
pogwarancyjnych każdego z
dostarczonych autobusów, z
uwzględnieniem
wszystkich
wymagań Zamawiającego, jeżeli
fakt
zależności
(z
tytułu
własności),
Wykonawcy
od
producenta, wykazanego w
”Świadectwie homologacji typu
pojazdu”,
będzie
wynikał

testu
4.
Wykonawca
niebędący
producentem, musi załączyć do
oferty:
a) zobowiązanie producenta
do
udzielenia
gwarancji
na oferowane autobusy na
warunkach
przedstawionych
przez Wykonawcę w ofercie,
które uwzględniają wymagania
Zamawiającego w tym zakresie,
podpisane
przez
osobę
(osoby)
upoważnioną
do
reprezentowania
producenta
wraz
z
dokumentem
określającym
ww.
osoby
upoważnione, w szczególności
odpisem
z
rejestru
przedsiębiorców,
b) zobowiązanie producenta
do
wykonywania
obsługi
technicznej
oraz
napraw
gwarancyjnych
i
pogwarancyjnych każdego z
dostarczonych autobusów na
warunkach
przedstawionych
przez Wykonawcę w ofercie,
które uwzględniają wymagania
Zamawiającego
w
tym
zakresie,
podpisane
przez
osobę (osoby)upoważnione do
reprezentowania
producenta
wraz
z
dokumentem
określającym
ww.
osoby
upoważnione, w szczególności
odpisem
z
rejestru
przedsiębiorców.
5.
Wykonawca
będący
sprzedawcą,
który
jest
związany z producentem na
zasadzie stosunków własności
i
jest
upoważniony
do
sprzedaży
jego
wyrobów,
może przedstawić w ofercie
własną gwarancję oraz udzielić
autoryzacji na wykonywanie
obsługi
technicznej
oraz
napraw
gwarancyjnych
i
pogwarancyjnych każdego z
dostarczonych autobusów, z
uwzględnieniem
wszystkich
wymagań Zamawiającego, jeżeli
fakt
zależności
(z
tytułu
własności),
Wykonawcy
od
producenta, wykazanego w
”Świadectwie homologacji typu

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Miejsce, w którym znajduje się
Powinno być:
III
„Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”,Zamiast:
Działanie 1 „ Systemy miejskiego
transportu
zmieniany tekst:
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
certyfikowaną do wykonania tego badawczą
upoważnioną,
Rzeszowa i okolic”.
testu
certyfikowaną do wykonania tego
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XI Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.

rejestracyjnych Wykonawcy.
XI Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.

Informacje
i
formalności
konieczne
do
dokonania
oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy muszą wykazać,
że znajdują się w sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
zapewniającej
wykonanie
zamówienia:
—
dla
części
A
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 20
000
000,00
PLN(słownie:
dwadzieścia milionów),
— dla części B - posiada
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co
najmniej
8
000
000,00
PLN(słownie: osiem milionów),
—
dla
części
C
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 12 000
000,00 PLN(słownie: dwanaście
milionów).
W przypadku składania oferty
na więcej niż jedną część,
Wykonawca powinien wykazać
się
zdolnościąfinansową
o
łącznej wartości wynikającej z
sumy zdolności finansowych
wymaganych dla każdej z części
(np.składając ofertę na części A
i B zamówienia należy wykazać
się zdolnością finansową w
wysokości 28 000000,00 PLN).
Wartości
podane
w
dokumentach
w
walutach
innych
niż
wskazane
przez Zamawiającego, będą
przeliczane wg średniego kursu
NBP na dzień wszczęcia
postępowania
o
udzielenie
niniejszego
zamówienia
publicznego.W przypadku gdy
w dniu wszczęcia postępowania
NBP nie opublikował średnich
kursów walut, należy przyjąć
pierwszy opublikowany po tej
dacie średni kurs NBP.

Informacje
i
formalności
konieczne
do
dokonania
oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy muszą wykazać,
że znajdują się w sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
zapewniającej
wykonanie
zamówienia:
—
dla
części
A
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 20
000
000,00
PLN(słownie:
dwadzieścia milionów),
— dla części B - posiada
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co
najmniej
8
000
000,00
PLN(słownie: osiem milionów),
—
dla
części
C
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 12 000
000,00 PLN(słownie: dwanaście
milionów).
W przypadku składania oferty
na więcej niż jedną część,
Wykonawca powinien wykazać
się zdolnością finansową o
łącznej wartości wynikającej z
sumy zdolności finansowych
wymaganych dla każdej z części
(np.składając ofertę na części A
i B zamówienia należy wykazać
się zdolnością finansową w
wysokości 28 000000,00 PLN).
Wartości
podane
w
dokumentach
w
walutach
innych
niż
wskazane
przez Zamawiającego, będą
przeliczane wg średniego kursu
NBP na dzień wszczęcia
postępowania
o
udzielenie
niniejszego
zamówienia
publicznego.
W
przypadku
gdy
w
dniu
wszczęcia
postępowania
NBP
nie
opublikował średnich kursów
walut, należy przyjąć pierwszy
opublikowany po tej dacie średni

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Miejsce, w którym znajduje się
Powinno być:
III
„Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”,Zamiast:
Działanie 1 „ Systemy miejskiego
transportu
zmieniany tekst:
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
jednoznacznie z dokumentów pojazdu”,
będzie
wynikał
Rzeszowa i okolic”.
rejestracyjnych Wykonawcy.
jednoznacznie z dokumentów

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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innych podmiotów niezależnie
od charakteru łączącego go
z nimi stosunku prawnego.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić,
że
będzie
dysponował
zasobami
niezbędnymi
do
realizacji
zamówienia,
w
szczególności
przedstawiając
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu
do
dyspozycji
niezbędnych
zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Jeżeli
z
uzasadnionej
przyczyny
wykonawca
nie
może
przedstawić
dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej
wymaganych
przez
Zamawiającego,
może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez
zamawiającego
warunku.Wykonawca
powołujący
się
przy
wykazywaniu
spełnienia
warunków
udziału
w
postępowaniu
na
zdolnośćfinansową
innych
podmiotów,
przedkłada
informację
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego
zdolności finansowej korzysta
na
podstawie
art.
26
ust. 2b ustawy,potwierdzającą
wysokość posiadanych przez
ten
podmiot
środków
finansowych
lub
jego
zdolność kredytową,wystawioną
nie
wcześniej
niż
3
miesiące
przed
upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie doudziału w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Ocena spełnienia wszystkich
powyższych warunków zostanie
dokonana
na
podstawie
dokumentów
ioświadczeń
złożonych przez Wykonawcę
metodą spełnia/ nie spełnia.

winien przedłożyć Informację z
banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
których Wykonawca posiada
rachunek,
potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych
lub
zdolność
kredytową,
wystawioną
nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca
może
polegać
na zdolnościach finansowych
innych podmiotów niezależnie
od charakteru łączącego go
z nimi stosunku prawnego.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić,
że
będzie
dysponował
zasobami
niezbędnymi
do
realizacji
zamówienia,
w
szczególności
przedstawiając
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu
do
dyspozycji
niezbędnych
zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Jeżeli
z
uzasadnionej
przyczyny
wykonawca
nie
może
przedstawić
dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej
wymaganych
przez
Zamawiającego,
może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez
zamawiającego
warunku.Wykonawca
powołujący
się
przy
wykazywaniu
spełnienia
warunków
udziału
w
postępowaniu
na
zdolność
finansową innych podmiotów,
przedkłada informację banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego
zdolności finansowej korzysta
na
podstawie
art.
26
ust. 2b ustawy,potwierdzającą
wysokość posiadanych przez
ten
podmiot
środków
finansowych
lub
jego
zdolność kredytową,wystawioną
nie
wcześniej
niż
3
miesiące
przed
upływem

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Miejsce, w którym znajduje się
Powinno być:
III
„Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”,Zamiast:
Działanie 1 „ Systemy miejskiego
transportu
zmieniany tekst:
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
Wykonawca
może
polegać kurs NBP.Na potwierdzenie
Rzeszowa i okolic”.
na zdolnościach finansowych spełniania warunku Wykonawca
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Wykonawcy muszą wykazać,
że znajdują się wsytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
zapewniającej
wykonanie
zamówienia:
—
dla
części
A
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 20
000
000,00
PLN(słownie:
dwadzieścia milionów),
— dla części B - posiada
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co
najmniej
8
000
000,00
PLN(słownie: osiem milionów),
—
dla
części
C
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 12 000
000,00 PLN(słownie: dwanaście
milionów).

w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Ocena spełnienia wszystkich
powyższych warunków zostanie
dokonana
na
podstawie
dokumentów
i
oświadczeń
złożonych przez Wykonawcę
metodą spełnia/ nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów:
Wykonawcy muszą wykazać,
że znajdują się w sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
zapewniającej
wykonanie
zamówienia:
—
dla
części
A
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 20
000
000,00
PLN(słownie:
dwadzieścia milionów),
— dla części B - posiada
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co
najmniej
8
000
000,00
PLN(słownie: osiem milionów),
—
dla
części
C
posiada
środki
finansowe
lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 12 000
000,00 PLN(słownie: dwanaście
milionów).

Zamawiający dokona oceny
złożonych ofert dla każdej z
części zgodnie z następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
P= 0,65xC + 0,08xE +0.27xT.
P – łączna liczba punktów.
1. Cena ofertowa (C) - 65 %
2. Koszt zużycia energii oraz
emisji CO2 i zanieczyszczeń (E)
-8%
3. Ocena techniczna (T) – 27 %
Ilości punktów wyliczane będą
z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku z godnie
z zasadami zaokrąglania(do
0,00499 – 0,00; 0,005 i pow. –
0,01).
W toku oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty na podstawie art.
87 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny
złożonych ofert dla każdej z
części zgodnie z następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
P= 0,65xC + 0,08xE +0.27xT.
P – łączna liczba punktów.
1. Cena ofertowa (C) - 65 %
2. Koszt zużycia energii oraz
emisji CO2 i zanieczyszczeń (E)
-8%
3. Ocena techniczna (T) – 27 %
Ilości punktów wyliczane będą
z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku z godnie
z zasadami zaokrąglania(do
0,00499 – 0,00; 0,005 i pow. –
0,01).
W toku oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty na podstawie art.
87 ust. 1 ustawy Pzp.

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Miejsce, w którym znajduje się
Powinno być:
III
„Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”,Zamiast:
Działanie 1 „ Systemy miejskiego
transportu
zmieniany tekst:
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
Minimalny poziom ewentualnie terminu składania wniosków
Rzeszowa i okolic”.
wymaganych
standardów: o dopuszczenie do udziału

VI.3) Informacje dodatkowe
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Zamawiającym a Wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
ustawy Pzp, oraz dokonywanie
jakichkolwiek zmian w treści
złożonej oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która będzie
przedstawiała najkorzystniejszy
bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny.
W niniejszym postępowaniu
wszystkie
oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą
w formie pisemnej, faksem
lub
drogą
elektroniczną.
Zastrzeżona powyżej forma
faksu lub elektroniczna nie
dotyczy dokumentów, które
będą podlegały uzupełnieniu
na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp oraz wyjaśnień
dotyczących treści złożonych
ofert na podstawie art. 87
ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty,
do których uzupełnienia będą
wzywani Wykonawcy, podlegają
złożeniu w formie określonej w
§ 6 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą
być składane w wyznaczonym
terminie. Wyjaśnienia dot. treści
złożonych ofert należy składać
w formie pisemnej. Niezłożenie
uzupełnianych dokumentów w
wymaganej formie (tj. ich
złożenie np. w formie faksu)
skutkować będzie uznaniem
przez Zamawiającego, ze nie
doszło do ich złożenia w
wyznaczonym do tego terminie.
Zamawiający
dopuszcza
składanie przez Wykonawców
wyjaśnień droga elektroniczną
lub faksem z jednoczesnym
zaleceniem ich potwierdzenia na
piśmie.
Jeżeli
Zamawiający
lub
Wykonawca
przekazują
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia oraz informacje

Zamawiającym a Wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
ustawy Pzp, oraz dokonywanie
jakichkolwiek zmian w treści
złożonej oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która będzie
przedstawiała najkorzystniejszy
bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny.
W niniejszym postępowaniu
wszystkie
oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą
w formie pisemnej, faksem
lub
drogą
elektroniczną.
Zastrzeżona powyżej forma
faksu lub elektroniczna nie
dotyczy dokumentów, które
będą podlegały uzupełnieniu
na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp oraz wyjaśnień
dotyczących treści złożonych
ofert na podstawie art. 87
ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty,
do których uzupełnienia będą
wzywani Wykonawcy, podlegają
złożeniu w formie określonej w
§ 6 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą
być składane w wyznaczonym
terminie. Dokumenty składane
w formie określonej w § 6
ust. 1 ww. rozporządzenia
należy składać na adres: http://
esp.tbd.rzeszow.pl/ztm-rzeszow.
Wyjaśnienia dot. treści złożonych
ofert
należy
składać
w
formie pisemnej. Niezłożenie
uzupełnianych dokumentów w
wymaganej formie (tj. ich
złożenie np. w formie faksu)
skutkować będzie uznaniem
przez Zamawiającego, ze nie
doszło do ich złożenia w
wyznaczonym do tego terminie.
Zamawiający
dopuszcza
składanie przez Wykonawców
wyjaśnień droga elektroniczną
lub faksem z jednoczesnym

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Miejsce, w którym znajduje się
Powinno być:
III
„Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”,Zamiast:
Działanie 1 „ Systemy miejskiego
transportu
zmieniany tekst:
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
Niedopuszczalne
jest Niedopuszczalne
jest
Rzeszowa i okolic”.
prowadzenie negocjacji między prowadzenie negocjacji między
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drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
Zamawiający
nie
zamierza
zwoływać zebrań Wykonawców.

Jeżeli
Zamawiający
lub
Wykonawca
przekazują
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
Zamawiający
nie
zamierza
zwoływać zebrań Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje
udzielenia
zamówień
uzupełniających. Zamawiający
nie
przewiduje
zawarcia
umowy ramowej. Zamawiający
nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego
systemu
zakupów.
Zamawiający
unieważni
postępowanie
o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
jeżeli
środki
pochodzące z budżetu UE,
które Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia nie zostaną mu
przyznane.

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
Miejsce, w którym znajduje się
Powinno być:
III
„Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”,Zamiast:
Działanie 1 „ Systemy miejskiego
transportu
zmieniany tekst:
zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta
faksem lub drogą elektroniczną, zaleceniem ich potwierdzenia na
Rzeszowa i okolic”.
każda ze stron na żądanie piśmie.

Załącznik B(1) 3) Wielkość lub zakres 68744048,00
Szacunkowa wartość bez VAT

24385714,00

Załącznik B(2) 3) Wielkość lub zakres 68744048,00
Szacunkowa wartość bez VAT

28975000,00

Załącznik B(3) 3) Wielkość lub zakres 68744048,00
Szacunkowa wartość bez VAT

15383333,00

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji
i
dokumentów
dodatkowych
Termin
składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów

10/11/2011

11:30

18/11/2011

11:30

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14/11/2011

11:30

21/11/2011

11:30

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

14/11/2011

12:00

21/11/2011

12:00
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Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Zadanie
jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
III „Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”, Działanie 1 „ Systemy miejskiego transportu
Miejsce, w którymprojekt
znajdujepn.
się zmieniany
tekst:
zbiorowego”,
„Budowa
systemu integrującego transport publiczny miasta
Rzeszowa i okolic”.
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Państwo:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21/10/2011 (dd/mm/rrrr)

