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Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Wiaty autobusowe
2021/S 066-170781
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Krajowy numer identyfikacyjny: 291009834
Adres pocztowy: ul. Głogowskiego 3/5
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
Tel.: +48 412672133
Faks: +48 412672110
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.ostrowiec.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi/przetargi-organizowane-przez-gmine-ostrowiec-swietokrzyski/
aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż 10 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim
Numer referencyjny: Or.271.6.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
44212321 Wiaty autobusowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 10 sztuk wiat przystankowych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. wykonanie, dostawę i montaż 10 sztuk wiat przystankowych w latach 2021–2022. Wiaty ich montaż oraz
zagospodarowanie wokół nich wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2.2. Sporządzenie projektów przyłączy elektrycznych zasilania wiat przystankowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
— zaprojektowanie dla poszczególnych wiat zasilanie oświetlenia LED od najbliższego lub najkorzystniej
usytuowanego słupa oświetleniowego, w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci oświetlenia,
wykonanie podłączenia do sieci energetycznej dla danej wiaty,
— wykonanie instalacji uziemiającej wiaty przystankowe.
2.3. Demontaż istniejących wiat wraz z ich transportem w wyznaczone miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
2.4. Wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej o realizacji zadania i źródłach jego
finansowania.

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
45213315 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 10 sztuk wiat przystankowych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Wykonanie, dostawę i montaż 10 sztuk wiat przystankowych w latach 2021–2022. Wiaty ich montaż oraz
zagospodarowanie wokół nich wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2.2. Sporządzenie projektów przyłączy elektrycznych zasilania wiat przystankowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
— zaprojektowanie dla poszczególnych wiat zasilanie oświetlenia LED od najbliższego lub najkorzystniej
usytuowanego słupa oświetleniowego, w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci oświetlenia,
wykonanie podłączenia do sieci energetycznej dla danej wiaty,
— wykonanie instalacji uziemiającej wiaty przystankowe.
2.3. Demontaż istniejących wiat wraz z ich transportem w wyznaczone miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
2.4. Wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej o realizacji zadania i źródłach jego
finansowania o wymiarach minimum 120x80 cm, według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
Wymiary wiaty:
Długość przy podstawie: 4 200–4 300 mm
Długość dachu: 4 400–4 500 mm
Szerokość przy podstawie: 1 500–1 600 mm
Szerokość dachu: 1 600–1 700 mm
Wysokość do linii dachu: 2 400–2 500 mm
Wysokość całkowita: 2 500–2 600 mm
Konstrukcja wiaty:
Profile aluminiowe zamknięte ze wzmocnieniem w postaci żebrowania wewnętrznego.
Słupy nośne w przekroju zbliżonym do kształtu kwadratowego o wymiarze 80 mm
(+/-10 mm) wykonane z jednego odcinka profilu aluminiowego bez spawów i łączeń
Z żebrowaniem wewnętrznym. Górna oraz dolna belka spinająca konstrukcję wiaty
W przekroju prostokątnym o wymiarze 100 x 40 mm (+/-10 mm dla wymiaru 100 mm) wykonana z aluminium z
żebrowaniem wewnętrznym. Górna belka malowana proszkowo
W kolorze RAL 2009, natomiast dolna belka malowana proszkowo w kolorze RAL 9006.Elementy konstrukcyjne
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.
Konstrukcja dachu:
Dach płaski, profile aluminiowe zamknięte ze wzmocnieniem w postaci żebrowania wewnętrznego. Profil
dachowy oprócz funkcji nośnej dla pokrycia dachowego musi zapewniać kształtem odprowadzanie wody z
powierzchni dachu. Wysokość profilu dachowego 130 mm (+/-10mm). Odpływ wody z dachu wiaty poprzez
spust pionowy zakończony odejściem o długości 100 mm (+/-10mm). Konstrukcja dachu wyposażona
W tzw. galerię wypełnioną blachą aluminiową malowaną proszkowo - kolor RAL 2009. Wysokość profilów
pionowych galerii około 160 mm umożliwiająca umieszczenie nadruków odpowiedniej wysokości. W galerii
zostanie umieszczony nadruk zawierający min. herb miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, nazwę miasta, nazwę
ulicy, numer przystanku (możliwe inne nadruki o treści uzgodnionej z Zamawiającym).Pokrycie dachu wykonane
z litego poliwęglanu o grubości 6 mm (+/- 1 mm). W celu ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem
poliwęglan ma być wykonany jako „mleczny” lub „dymiony”. Alternatywnie pokrycie dachu może być wykonane
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z szyby zespolonej bezpiecznej o grubości dobranej do przewidywanych obciążeń, wykonanej jako mlecznej lub
dymionej lub
Z nadrukiem w celu ochrony przed nasłonecznieniem.
Do konstrukcji dachu ma zostać zamontowany wysięgnik z umieszczonym na nim znakiem D-15. Konstrukcja
znaku aluminiowa. Wymiar widoczny lica znaku to minimum
450 x 600 mm. Grafika znaku D15.
Ściany boczne i tylna:
Ściana najazdowa i ściana tylna wykonane jako przeszklenie ze szkła hartowanego, bezpiecznego o grubości
8-10 mm. Na szybach nadruki ostrzegawcze dla osób niedowidzących w postaci dwóch poziomych pasków
naniesionych w sposób trwały,
Np. metodą sitodruku. Przeszklenie mocowane w uszczelkach gumowych wykonanych jako listwy
samozatrzaskowe. System mocowania szyb za pomocą listew samozatrzaskowych ułatwiających obsługę w
przypadku eksploatacji oraz wymiany. Ściana odjazdowa wykonana jako gablota typu City light dostosowane
pod plakaty typu Euro size o wymiarach:
175 cm x 118 cm lub 197 cm x 118 cm. Gablota zamykana
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 4a do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
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:
RPSW.03.04.00-26-0049/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie trzy tysiące pięćset złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu terminu związania
ofertą.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej dwie dostawy wraz z
montażem minimum pięciu wiat przystankowych o równoważnych parametrach w stosunku do przedmiotu
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN, co potwierdzi Wykonawca referencjami lub innymi
dokumentami wystawionymi przez jednostki zamawiające, że dostawy i montaże wiat przystankowych zostały
należycie wykonane zgodnie z zawartymi umowami;
2) dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Ad 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej dwie dostawy wraz
z montażem minimum pięciu wiat przystankowych o równoważnych parametrach w stosunku do przedmiotu
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN, co potwierdzi Wykonawca referencjami lub innymi
dokumentami wystawionymi przez jednostki zamawiające, że dostawy i montaże wiat przystankowych zostały
należycie wykonane zgodnie z zawartymi umowami;
Ad 2) – dysponuje kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— dysponuje kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a) wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) 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 lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi 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 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,
b) wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania
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zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 2 do SWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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: 07/05/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 04/08/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz ust. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
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i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ).
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających
Brak podstaw wykluczenia:
1. informacji, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie:
— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp,
— art. 10 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego.
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2020
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 8 do SWZ;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego.
Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w dokumentach postępowania (SWZ).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

06/04/2021
S66
https://ted.europa.eu/TED

7/8

Dz.U./S S66
06/04/2021
170781-2021-PL

8/8

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych dział VI, art. 179 – art. 198 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 2 i 3 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.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r poz.1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2021
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