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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519954-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Autobusy transportu publicznego
2020/S 212-519954

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-100-34-97
Adres pocztowy: ul. Platynowa 19/21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-154
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Kowalkowska
E-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.pl 
Tel.:  +48 586230576
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkagdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkagdynia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.pkagdynia.pl/#top-przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia

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 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 
fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną
Numer referencyjny: PKA/PN-2/2020

II.1.2) Główny kod CPV
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34121100 Autobusy transportu publicznego - CB10 - CB42 - MA12

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Część 1: dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) 
autobusów SN, tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 11,5–13,5 m, zasilanych energią elektryczną 
zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.
Część 2: dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) 
autobusów PN, tj. miejskich, niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5–18,75 m, zasilanych energią 
elektryczną zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych autobusów SN, tj. miejskich, niskopodłogowych, o 
długości 11,5–13,5 m, zasilanych energią elektryczną
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe - CB10 - MA12
34144910 Autobusy elektryczne - CB42

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów 
SN, tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 11,5–13,5 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w 
magazynach energii elektrycznej autobusu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz 
z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”, POIS.06.01.00-00-0058/19, działanie 6.1 
rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach, Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów PN, tj. miejskich, niskopodłogowych, przegubowych o długości 
17,5–18,75 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w magazynach energii
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe - CB10 - MA12
34144910 Autobusy elektryczne - CB42

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów 
PN, tj. miejskich, niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5–18,75 m, zasilanych energią elektryczną 
zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz 
z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”, POIS.06.01.00-00-0058/19, działanie 6.1 
rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach, Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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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:
Zamawiający wykluczy Wykonawców, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek opisanych w art. 24 ust. 
1 i ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ze względu na zbyt małą ilość znaków, 
szczegółowe informacje dotyczące podstawa wykluczenia zawiera pkt IX SIWZ.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca przedłoży:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
informację z Krajowego Rejestru Karnego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej; oświadczenia, o których mowa w X.2 ust. 1 punkty od 7 do 12 SIWZ. Ze względu na 
zbyt małą liczbę znaków szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w punkcie X.2 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie części 1 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje odpowiednią zdolnością 
ekonomiczną i finansową, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 25 000 000,00 
PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
W zakresie części 2 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje odpowiednią zdolnością 
ekonomiczną i finansową, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 15 000 000,00 
PLN (słownie: piętnaście milionów złotych).
III.1.3)
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, szczegółowe informacje w punkcie X.2 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie części 1 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę lub dostawy 
obejmujące łącznie co najmniej 3 (słownie: trzy) sztuki fabrycznie nowych autobusów miejskich, o długości 
co najmniej 11m, niskopodłogowych, zasilanych energią elektryczną gromadzoną w magazynach energii 
elektrycznej autobusu lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym.
W zakresie części 2 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub 
dostawy obejmujące łącznie co najmniej 1 (słownie: jedną) sztukę fabrycznie nowych autobusów miejskich, 
przegubowych, niskopodłogowych, zasilanych energią elektryczną gromadzoną w magazynach energii 
elektrycznej autobusu lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym.
Wykonawca przedłoży wykaz dostaw oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw. 
Szczegółowe informacje w punkcie X.2 SIWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
a) część 1: 790 000 PLN;
b) część 2: 480 000 PLN.
2) Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być 
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy 
Zamawiającego: PKO BP 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale 
lub notarialnie poświadczonej kopii.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, badanie braku 
podstaw wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Natomiast spełnianie 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 01/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
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Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o., ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia,
pokój nr 6
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Elektroniczne otwarcie nastąpi w systemie SMART Pzp.
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno 
przedstawicielom Wykonawcy jak i Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
transmisji z otwarcia przy pomocy środków elektronicznych. Zamawiający zapewni równy dostęp do transmisji 
dla wszystkich zainteresowanych.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty Wykonawca załącza:
1) (JEDZ);
2) dokument gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;
3) uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa;
4) stosowne pełnomocnictwa; jeśli oferta jest podpisana przez pełnomocnika;
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów;
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7) dokument lub dokumenty, o których mowa w punkcie VI.9 SIWZ, o ile ma zastosowanie;
8) raport techniczny drogowego zużycia energii elektrycznej (test SORT 2) przez oferowane autobusy.
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, 
Wykonawca przedłoży (szczegółowe informacje w punkcie X.4 SIWZ):
1) oświadczenie w postaci wypełnionego Załącznika nr 11 dla części 1, oświadczenie w postaci wypełnionego 
Załącznika nr 12 dla części 2;
2) rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej;
3) rysunek zawierającego wymiary zewnętrzne autobusu;
4) rysunek prawego i lewego boku autobusu z wyszczególnionym podziałem na panele;
5) rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników i kontrolek na desce rozdzielczej wraz z opisem 
funkcji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2020
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