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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38011-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowo Podgórne: Autobusy transportu publicznego
2018/S 018-038011

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "Tpbus" Sp. z o.o.
ul. Rokietnicka 23
Tarnowo Podgórne
62-080
Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Wereszczyński
Tel.:  +48 618146792 / 618146793
E-mail: zarzad@tpbus.com.pl 
Faks:  +48 618147137
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tpbus.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.tpbus.com.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.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 pięciu niskoemisyjnych autobusów miejskich

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:zarzad@tpbus.com.pl
http://www.tpbus.com.pl
http://www.tpbus.com.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych,
przyjaznych środowisku o długości 11,8-12,2 m klasy MAXI (4 sztuki), o długości 17,8-18,1 m klasy MEGA
(przegubowy) 1 sztuka.
2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie również do:
a. przeprowadzenia co najmniej czterodniowego szkolenia 2 (dwóch) pracowników Zamawiającego, w
zakresie bieżącej obsługi i napraw autobusów (układów pneumatycznych, instalacji elektrycznych, układów
mechanicznych i prac blacharskich) będących przedmiotem zamówienia. Szkolenie teoretyczne i praktyczne,
przeprowadzone zostanie w siedzibie zamawiającego, przy wykorzystaniu autobusów będących przedmiotem
dostawy, materiałów multimedialnych i tradycyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 32 godzin zegarowych na
jedną osobę szkoloną. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony przez Strony. Szkolenie przeprowadza się
wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy pracowników zamawiającego tj. 8:00-22:00. Szkolenie odbywać się
będzie w języku polskim. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę oraz
uczestników szkolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b. udzielenie zamawiającemu autoryzacji serwisowej ASO na potrzeby wewnętrzne. Wykonawca zobowiązany
jest udzielić Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie obsług technicznych i napraw gwarancyjnych
dostarczonych autobusów na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż te określone w
załączniku nr 3 do SIWZ,
c. dostarczenia wyposażenia elektronicznego (dedykowanych urządzeń i systemów), wyposażenia
dodatkowego w związku z udzieloną autoryzacją, w tym oprzyrządowania, aparatury diagnostycznej
(silnika, skrzyni biegów, instalacji Can, układu pneumatycznego) narzędzi specjalistycznych niezbędnych
do wykonywania obsługi technicznej i napraw gwarancyjnych autobusów, a także oprogramowania (pełnych
licencji) i koniecznych urządzeń wykorzystujących to oprogramowanie, według wymagań wynikających z
Załącznika nr 2.1 i 2.2 do SIWZ oraz dostarczanie aktualizacji oprogramowania co najmniej przez okres trwania
gwarancji;
d. dostarczenia dedykowanego wyposażenia elektronicznego oraz systemów przygotowania i ładowania danych
rozkładowych oraz zapowiedzi głosowych;
e. dostarczenia systemu monitoringu w ramach każdego z autobusów;
f. dostarczenia Zamawiającemu, pełnej dokumentacji naprawczej i obsługowej w języku polskim, nośniki z
oprogramowaniem oraz urządzenia niezbędne do obsługi zakupionych autobusów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości technologiczno-eksploatacyjne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie paliwa potwierdzone protokołem SORT 2 / Waga: 8 %
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji i serwisu oraz rabat na części / Waga: 7 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Realizacji Dostawy / Waga: 4 %
Kryterium jakości - Nazwa: Unifikacja pojazdu i silnika / Waga: 4 %
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Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity Koszt Brutto Oferowanych Pojazdów / Waga: 57 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 500
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 11/RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp).
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego – Zamawiający
nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, należy wraz z ofertą złożyć niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty:
3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie
jednolitego dokumentu („JEDZ”), że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ;
3.2 W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument („JEDZ”), o którym mowa w ppkt 3.1.,
dotyczący każdego z tych podmiotów;
3.3 Jeżeli Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolity
dokument („JEDZ”) dotyczący każdego z podwykonawców;
3.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo
braku przynależności do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5.Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt. 1 do 6 oraz pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U.2016 poz. 1126), szczegółowo opisane w SIWZ oraz Sekcji VI.III. niniejszego ogłoszenia,
z uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. Rozporządzenia (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibie na terytorium RP, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt. 1 ww.
Rozporządzenia).
6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Pzp, a także w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć części
zamówienia podwykonawcy, Wykonawca składa wskazane wyżej w pkt. 5 dokumenty i oświadczenia również w
odniesieniu do tego podmiotu lub podwykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
2.1. wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN
(słownie: trzy miliony złotych),
3. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców powyżej wymienionych warunków udziału w
postępowaniu,należy wraz z ofertą złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie
jednolitego dokumentu („JEDZ”), że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ;
3.2 W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument („JEDZ”), o którym mowa w ppkt 3.1.,
dotyczący każdego z tych podmiotów;
3.3 Jeżeli Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolity
dokument („JEDZ”) dotyczący każdego z podwykonawców;
3.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego
niżej wymienione dokumenty:
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a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
2.1. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie dostawy fabrycznie nowych autobusów
komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę̨ emisji spalin co najmniej EURO-6, o łącznej wartości
min. 4 000 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie wymaga, aby dostawy autobusów następowały w ramach tego
samego zamówienia i na rzecz tego samego Zamawiającego.
Uwaga: W przypadku podania wartości dostawy w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku
Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
3. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców powyżej wymienionych warunków udziału w
postępowaniu,należy wraz z ofertą złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie
jednolitego dokumentu („JEDZ”), że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ;
3.2 W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument („JEDZ”), o którym mowa w ppkt 3.1.,
dotyczący każdego z tych podmiotów;
3.3 Jeżeli Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolity
dokument („JEDZ”) dotyczący każdego z podwykonawców;
3.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego
niżej wymienione dokumenty:
4.1 Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy – załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
120 000 zł.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich,
zgodnie z warunkami zapłaty określonymi w umowie.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ (załącznik nr 6 – Wzór Umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2018
Czas lokalny: 10:15

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2018


