Gdynia, 8 stycznia 2021 roku

Numer postępowania: PKA/PN-2/2020
Nazwa postępowania: dostawa 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych
zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich
przegubowych zasilanych energią elektryczną
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.) informuję, iż w postępowaniu PKA/PN-2/2020
na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią
elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią
elektryczną prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej progów unijnych wpłynęły 3 – oferty.
Otwarcie odbyło się w dniu 08.01.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego oraz
udostępniona została transmisję na żywo na kanale YouTube Przedsiębiorstwie Komunikacji
Autobusowej Sp. z o.o.
Zamawiający poinformował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi:
Część I – 49 041 656,96 PLN brutto
Część II – 29 557 594,66 PLN brutto
W tabeli poniżej zamieszczono nazwy (firm) oraz adresy Dostawców, którzy złożyli oferty
w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 08.01.2021 r. do godz. 9:00) wraz z podaniem cen ofert,
okresu gwarancji i rękojmi oferowanych autobusów (G) z wyłączeniem magazynów energii
oraz okresu gwarancji i rękojmi na magazyny energii w oferowanych autobusach (GME).
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Cena brutto

SOR Libchavy spol. S.r.o.
1

Dolni Libchavy 48

Część I – 46 385 169,60
Część II – brak oferty

Część I – 84 mcy
Część II – brak oferty

Część I – 51 561 600,00
Część II – 31 242 000,00

Część I – 84 mcy
Część II – 84 mcy

Część I – 47 224 128,00
Część II – 32 639 280,00

Część I – 84 mcy
Część II – 84 mcy

Część I – 96 mcy
Część II – brak oferty

CZ 561 16 Libchavy
Solaris Bus&Coach Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 46,
2
Bolechowo-Osiedle

Część I – 96 mcy
Część II – 96 mcy

62-005 Owińska
EvoBus Polska Sp. z o.o.
3

Al. Katowicka 46

Część I – 96 mcy
Część II – 96 mcy

05-830 Wolica

Wszyscy wykonawcy przyjmują warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 i 8 do SIWZ oraz Wykonawcy deklarują termin wykonania zamówienia zgodny
z zapisami SIWZ i wzoru umowy.
Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w punkcie IX.12. SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
Wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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