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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138659-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Autobusy transportu publicznego
2018/S 062-138659
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
Bitwy Warszawskiej 1
Punkt kontaktowy: ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
76-200 Słupsk
Polska
Tel.: +48 598489300
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl
Faks: +48 598415403
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.mzk.slupsk.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 5 fabrycznie nowych 12-metrowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem
napędowym

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: Odbiór
autobusów nastąpi w siedzibie/serwisie wykonawcy najbliższej/ym siedzibie Zamawiającego
Kod NUTS PL636

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 pięciu fabrycznie nowych 12-metrowych niskopodłogowych autobusów
miejskich zasilanych olejem napędowym.
Wszystkie oferowane przez wykonawcę autobusy muszą:
1) być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz spełniać wymagania określone przez
Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ;
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2) być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dostawą, nieeksploatowane
(w tym do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze;
3) być pojazdami znajdującymi się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta, nie dopuszcza się
pojazdów prototypowych i przedseryjnych.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone autobusy:
a) posiadały „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane dla dostarczonego typu autobusu przez ministra
właściwego do spraw transportu, z uwzględnieniem zgodności wariantu i wersji, potwierdzające bezwarunkowe
udzielenie homologacji, tj. spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.
z 2016.2022 t.j. ze zm.), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw. Zamawiający
dopuszcza posiadanie aktualnego europejskiego Świadectwa homologacji typu” wydanego dla dostarczonego
typu autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) spełniały wymagania określone w przepisach zawartych w Dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r – Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz. 1137 z późn. zm.)
c) spełniały normę PN-S-47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I,
d) spełniały wymagania i warunki określone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
– jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy
ogólnej (2015/922) z 18.6.2015 r – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I niskopodłogowych.
e) spełniały wymagania i warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25.3.2013 r, w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
(Dz.U.2015.1475 z 25.9.2015 r z późniejszymi zmianami) w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii
M3.
f) były wykonane przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów niepalnych, szczególnie w zakresie materiałów
użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza oraz posiadać homologację EWG pojazdu odnośnie palności
zgodnie z Regulaminem 118 EKG ONZ.
Ponadto zamówienie obejmuje:
— dostawę kompletu urządzeń diagnostycznych w tym komputera z oprogramowaniem diagnostycznym,
— zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania diagnostycznego oraz udzieli licencji zgodnie z
warunkami określonymi w pkt Rozdziale III pkt 10 SIWZ,
— dostawę katalogu części zamiennych w wersji elektronicznej oraz niezbędnych instrukcji, katalogów,
oprogramowania, złącz diagnostycznych, dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i konserwacji oraz innych
wymaganych przez odrębne przepisy odrębne przepisy dokumentów,
— udzielenie gwarancji na dostarczone autobusy na warunkach opisanych w SIWZ,
— przeszkolenie do 15 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym na warunkach opisanych w SIWZ,
— przeszkolenie do 15 kierowców Zamawiającego w zakresie eksploatacji autobusów, w tym ekonomicznej
jazdy, na warunkach opisanych w SIWZ,
— udzielenie, a jeżeli wykonawca nie jest producentem autobusów zapewnienie udzielenia przez producenta
Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów,
obsług i napraw gwarancyjnych i nieobjętych gwarancją w warsztacie Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Załączniku Nr 1 do SIWZ - Specyfikacji technicznej autobusu.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121100, 34121400
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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: 4 845 000,00 PLN
Bez VAT
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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:
13/NZ/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 245-513531 z dnia 21.12.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.3.2018

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
SCANIA Polska SA
al. Katowicka 316, Stara Wieś
05-830 Nadarzyn
Polska
Tel.: +48 223560101
E-mail: scania@scania.pl
Faks: +48 223560101
Adres internetowy: www.scania.pl

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 855 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
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Wartość: 4 845 000,00 PLN
Bez VAT
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): Postępowanie dotyczy projektu „Węzeł
transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
00-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI Ustawy i przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 PZP wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawy jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający
nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.3.2018
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