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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348783-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Autobusy niskopodłogowe
2014/S 197-348783

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.
ul. Platynowa 19/21
Osoba do kontaktów: Grażyna Szałucka
81-154 Gdynia
POLSKA
Tel.:  +48 586230576
E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkagdynia.pl

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 15 autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia ul.
Platynowa 19/24, Polska.
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych,
wyprodukowanych przez jednego producenta, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej
komunikacji miejskiej.
1. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy,
w szczególności spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951);
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2. Wykonawca zobowiązany jest:
— udzielić gwarancji na warunkach określonych przez Zamawiającego,
— udzielić licencji na oprogramowanie dostarczonego wyposażenia lub wydanego wraz z przedmiotem
dostawy,
— udzielić pomocy serwisowej na warunkach określonych niniejszą SIWZ oraz w umowie dostawy.
3. Oferowane autobusy muszą być tej samej marki oraz posiadać takie samo wyposażenie, podzespoły,
zastosowane części i rozwiązania techniczne.
4. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców wynosił co najmniej 50%. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania.
5. Autobusy muszą spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz.1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121400

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 15 664 050 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PKA/PN-1/2014.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 105-185589 z dnia 3.6.2014
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 118-210984 z dnia 21.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość

Zamówienie nr: PKA/PN-1/2014
Nazwa: Dostawa 15 autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2014
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V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Owińska 46, Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska
POLSKA
Tel.:  +48 616672333
E-mail: solarisbus@solarisbus.com
Faks:  +48 616672310
Adres internetowy: www.solarisbus.pl

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 15 664 050 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Zwiększenie konkurencyjności
transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem
nowego taboru”.

VI.2) Informacje dodatkowe:
Szczegółowy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował się przy wyborze oferty oraz sposób
oceny ofert zawarty jest w pkt.14 SIWZ.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:solarisbus@solarisbus.com
www.solarisbus.pl


Dz.U./S S197
14/10/2014
348783-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

4/4

14/10/2014 S197
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2014


