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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304695-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Gdynia: Autobusy niskopodłogowe
2012/S 185-304695

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

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 przez podmiot zamawiający:
Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, w tym jeden
autobus przegubowy i dwa autobusy jednoczłonowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304695-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:g.szalucka@pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl


Dz.U./S S185
26/09/2012
304695-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/7

26/09/2012 S185
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/7

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk autobusów niskopodłogowych, fabrycznie nowych,
wyprodukowanych przez jednego producenta, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej
komunikacji miejskiej, w tym jeden autobus przegubowy i dwa autobusy jednoczłonowe.
1. Oferowane autobusy muszą:
1) posiadać (na dzień złożenia oferty) aktualne, „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez
ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., nr 238, poz. 2010 z późn.
zmianami). Kserokopię homologacji należy dołączyć do oferty;
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami);
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
— udzielić gwarancji na warunkach określonych przez Zamawiającego,
— udzielić licencji na oprogramowanie dostarczonych urządzeń wyposażenia lub wydanych wraz z
przedmiotem dostawy,
— udzielić pomocy serwisowej na warunkach określonych w 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.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121400

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, w tym jeden
autobus przegubowy i dwa autobusy jednoczłonowe.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 105 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy PLN).
Termin wniesienia wadium upływa dnia 31.10.2012 r. o godz. 10:00.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 29.12.2012 r.
Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Nordea Bank Polski SA I oddział Gdynia
66 1440 1026 0000 0000 0034 1924;
b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275),
Niezbędnym jest złożenie przez podmioty udzielające poręczeń lub gwarancji oświadczenia pisemnego wobec
wierzyciela, tj. PKA Sp.z o.o. zawierającego:
— termin obowiązywania poręczenia/gwarancji do końca okresu związania ofertą na ww. kwotę,
— informację, że udzielone poręczenie/gwarancja stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz PKA Sp.z o.o.
przy ul. Platynowej 19/21 w Gdyni dotyczące przetargu na dostawę 3 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych
autobusów komunikacji miejskiej,
— zobowiązanie poręczyciela/gwaranta wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu lub innej formy wadium.
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził
się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności za dostarczone w danym roku autobusy będą realizowane przez Zamawiającego w następujący
sposób:
I wpłata odpowiadająca 20 % wartości zakupu autobusów brutto płatna w terminie do 8 tygodni przed terminem
dostawy określonym w §. 2,
II wpłata odpowiadająca uzupełnieniu do 100 % wartości netto dostawy, będzie płatna w ciągu 14 dni po
odbiorze autobusów,
III wpłata odpowiadająca kwocie podatku VAT należnego od 100 % wartości netto dostawy (pomniejszonej
o kwotę podatku VAT zapłaconą w I terminie wpłaty) będzie płatna w terminie do 8 tygodni po zrealizowaniu
dostawy.
2. Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, którą Zamawiający ureguluje w formie
przelewu bankowego na konto Wykonawcy. Dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego jest dniem
zapłaty.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.2. W celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty
następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu
Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę;
3) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę;
4) aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
5.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. siwz w:
1) pkt 1, 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
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Dokumenty, o których mowa wyżej (pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa wyżej (pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b, powinno być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1/ Sprawozdanie finansowe albo
jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również opinię, o badanym sprawozdaniu albo jego części, za ostatni rok obrotowy. W przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego zobowiązani są oni złożyć inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres. Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż w ciągu ostatniego roku
obrotowego osiągnął przychody ze sprzedaży powyżej 20 000 000 PLN.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.
2/ Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie
niższą niż 1 000 000 PLN.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1/ Wykaz wykonanych
dostaw w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według
wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały
wykonane należycie.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, że wykonał we wskazanym
okresie co najmniej 2 dostawy autobusów, oferowanych w niniejszym postępowaniu typów i długości,
przeznaczonych dla przedsiębiorstw realizujących komunikację miejską, użytkowanych (eksploatowanych) co
najmniej 12 miesięcy przed dniem składania ofert.
Za jedną dostawę Zamawiający uzna; dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu przegubowego
niskopodłogowego oraz jednego fabrycznie nowego autobusu jednoczłonowego niskopodłogowego,
oferowanych w niniejszym postępowaniu typów i długości, przeznaczonych dla przedsiębiorstw realizujących
komunikację miejską, użytkowanych (eksploatowanych) co najmniej 12 miesięcy przed dniem składania ofert.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

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-1/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.10.2012 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31.10.2012 - 10:15
Miejscowość
Gdynia ul. Plaatynowa 19/21 pok. 6.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
1/ opisu techniczno-eksploatacyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
potwierdzającego, że oferowane autobusy spełniają wymogi zawarte w Rozdziale 1 niniejszej SIWZ.
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W opisie należy podać rodzaj urządzenia, producenta i/lub markę, typ oraz ewentualne oprogramowanie
zapewniające funkcjonowanie urządzeń z podaniem jego producenta, z zastrzeżeniem o konieczności
udzielenia dodatkowej licencji na jego używanie (jeżeli zakup urządzenia nie jest równoznaczny z udzieleniem
licencji);
2/ szczegółowego opisu technicznego zawierającego: markę i model oferowanych autobusów (wraz z
rysunkami technicznymi) z wymiarami autobusów (zdjęcia oferowanych autobusów) a także rysunek (szkic)
przedstawiający rozmieszczenie siedzeń oraz miejsce mocowania wózka inwalidzkiego, kasowników, tablic
kierunkowych, etc.;
3/ wykazu stacji serwisowych obsługujących oferowane autobusy w promieniu 200 km od siedziby
Zamawiającego na terenie Polski;
4/ wykazu urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska diagnostycznego oraz niezbędnych oprogramowań
komputerowych w języku polskim umożliwiających pełną diagnostykę autobusów i zamontowanych zespołów
(silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, ukł. powietrza itp.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) 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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.9.2012


