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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205015-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowo Podgórne: Autobusy transportu publicznego
2018/S 090-205015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

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) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

mailto:zarzad@tpbus.com.pl
http://www.tpbus.com.pl
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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
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości technologiczno-eksploatacyjne / Waga: 21 %
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 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt brutto oferowanych pojazdów / Waga: 56 %

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
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Numer identyfikacyjny projektu: 11/RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 018-038011

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Dostawa pięciu niskoemisyjnych autobusów miejskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/05/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Solaris Bus&Coach S.A.
Owińska
Bolechowo - Osiedle
62-005
Polska
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38011-2018:TEXT:PL:HTML
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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:
11/05/2018


