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PL-Gdynia: Autobusy niskopodłogowe

2011/S 32-052602

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.
ul. Platynowa 19/21
Do wiadomości: Grażyna Szałucka
81-032 Gdynia
POLSKA
Tel.  +48 586230576
E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
Faks  +48 586634395
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.pkagdynia.pl

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów jednoczłonowych.

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

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zamówienie dotyczy dostawy 2 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów jednoczłonowych
przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Jest to zamówienie
uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego 18.12.2009 r. firmie Solaris Bus & Coach S.A.
Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (Dz. U. U.E. pod numerem 2009/S
209-300766) oraz w SIWZ i w umowie zawartej z Wykonawcą.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121400

II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość 1 859 760,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej:
Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE
W dniu 18.12.2009 – w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni w ramach przetargu nieograniczonego - firmie Solaris Bus & Coach S.A., ul.
Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, POLSKA, zostało udzielone zamówienie na dostawę
6 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, w tym 2 szt. przegubowych
i 4 szt. jednoczłonowych. W ogłoszeniu o zamówienie opublikowanym w Suplemencie do Dz. U. U. E. pod
numerem 2009/S 209-300766 oraz w SIWZ przygotowanej dla tego postępowania przewidziano udzielenie
zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego zamówienie podstawowe. Informacja taka znalazła się również
w umowie podpisanej z Wykonawcą zamówienia podstawowego firmą Solaris Bus & Coach S.A Zamówienie
uzupełniające, które zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt
4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759) jest jednym z zamówień uzupełniających,
jakie zamawiający zamierza udzielić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i które łącznie
nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polega na rozszerzeniu zamówienia
podstawowego o dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych
tej samej marki, posiadających takie samo wyposażenie, podzespoły, zastosowane części i rozwiązania
techniczne jak autobusy dostarczone w ramach zamówienia podstawowego. Udzielenie temu samemu
Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego dostawę autobusów do wykonywania przewozów
w publicznej komunikacji miejskiej jest zasadne, ponieważ w ramach zawartej umowy Wykonawca - Solaris
Bus & Coach S.A. - dostarczył zamawiającemu m.in. komplet urządzeń diagnostycznych, umożliwiający pełną
diagnostykę dostarczonych – zgodnie z zamówieniem podstawowym - autobusów oraz zamontowanych w nich
podzespołów. Przeszkoleni zostali pracownicy zamawiającego w zakresie obsługi i napraw jak i w zakresie
eksploatacji i użytkowania autobusów. Wykonawca udzielił również autoryzacji w zakresie umożliwiającym
samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych
autobusów. Zmiana wykonawcy spowodowałaby konieczność dodatkowego przeszkolenia grupy pracowników,
zapoznania się z odmienną dokumentacją techniczną, ponownego przygotowania obsługi warsztatowej
umożliwiającej prowadzenie pełnej obsługi nowego typu autobusów. Zwiększyłyby się tym samym koszty
użytkowania i eksploatacji taboru. Biorąc powyższe pod uwagę PKA Sp. z o.o. w Gdyni udzieliła zamówienia
uzupełniającego na dostawę 2 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych,
identycznych jak objętych zamówieniem podstawowym, dotychczasowemu Wykonawcy. Biorąc powyższe pod
uwagę PKA Sp. z o.o. w Gdyni udzieliło zamówienia uzupełniającego na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych
autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych, identycznych jak objętych zamówieniem podstawowym,
dotychczasowemu Wykonawcy.
W dniu 18.12.2009 – w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni w ramach przetargu nieograniczonego - firmie Solaris Bus & Coach S.A., ul.
Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, POLSKA, zostało udzielone zamówienie na dostawę
6 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, w tym 2 szt. przegubowych
i 4 szt. jednoczłonowych. W ogłoszeniu o zamówienie opublikowanym w Suplemencie do Dz. U. U. E. pod
numerem 2009/S 209-300766 oraz w SIWZ przygotowanej dla tego postępowania przewidziano udzielenie
zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego zamówienie podstawowe. Informacja taka znalazła się również
w umowie podpisanej z Wykonawcą zamówienia podstawowego firmą Solaris Bus & Coach S.A Zamówienie
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uzupełniające, które zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt
4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759) jest jednym z zamówień uzupełniających,
jakie zamawiający zamierza udzielić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i które łącznie
nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polega na rozszerzeniu zamówienia
podstawowego o dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych
tej samej marki, posiadających takie samo wyposażenie, podzespoły, zastosowane części i rozwiązania
techniczne jak autobusy dostarczone w ramach zamówienia podstawowego. Udzielenie temu samemu
Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego dostawę autobusów do wykonywania przewozów
w publicznej komunikacji miejskiej jest zasadne, ponieważ w ramach zawartej umowy Wykonawca - Solaris
Bus & Coach S.A. - dostarczył zamawiającemu m.in. komplet urządzeń diagnostycznych, umożliwiający pełną
diagnostykę dostarczonych – zgodnie z zamówieniem podstawowym - autobusów oraz zamontowanych w nich
podzespołów. Przeszkoleni zostali pracownicy zamawiającego w zakresie obsługi i napraw jak i w zakresie
eksploatacji i użytkowania autobusów. Wykonawca udzielił również autoryzacji w zakresie umożliwiającym
samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych
autobusów. Zmiana wykonawcy spowodowałaby konieczność dodatkowego przeszkolenia grupy pracowników,
zapoznania się z odmienną dokumentacją techniczną, ponownego przygotowania obsługi warsztatowej
umożliwiającej prowadzenie pełnej obsługi nowego typu autobusów. Zwiększyłyby się tym samym koszty
użytkowania i eksploatacji taboru. Biorąc powyższe pod uwagę PKA Sp. z o.o. w Gdyni udzieliła zamówienia
uzupełniającego na dostawę 2 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych,
identycznych jak objętych zamówieniem podstawowym, dotychczasowemu Wykonawcy. Biorąc powyższe pod
uwagę PKA Sp. z o.o. w Gdyni udzieliło zamówienia uzupełniającego na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych
autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych, identycznych jak objętych zamówieniem podstawowym,
dotychczasowemu Wykonawcy.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielania zamówienia
IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający

PKA/WR-1/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 20-031877 z dnia 29.1.2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

9.2.2011

V.1.2) Liczba otrzymanych ofert:
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska
POLSKA
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Tel.  +48 818118333
Faks  +48 618118310

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 859 760,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.1.5) Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia
Nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE
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
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

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

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.2.2011


