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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380125-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Autobusy transportu publicznego
2017/S 185-380125
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Michała Drzymały 16
43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska
Tel.: +48 322159178
E-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
Faks: +48 322154313
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://pkm.czechowice-dziedzice.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.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
„Zakup 3 autobusów hybrydowych”- miejskich niskoemisyjnych niskopodłogowych klasy maxi dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o., ul. Michała Drzymały 16,
43-502 Czechowice – Dziedzice.
Kod NUTS PL225

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 3 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych,
niskopodłogowych,miejskich autobusów klasy maxi o napędzie hybrydowym na potrzeby Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z zastrzeżeniem.Zamawiający unieważnieni
w całości postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy 3 sztuk fabrycznie nowych,
niskoemisyjnych, niskopodłogowych, miejskich autobusów klasy maxi o napędzie hybrydowym w przypadku

27/09/2017
S185
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/5

Dz.U./S S185
27/09/2017
380125-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

2/5

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.2.
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy(nabór nr
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16), które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę 3 sztuk ww. autobusów wraz z wyposażeniem
elektronicznym,wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem,
dokumentacją oraz przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ. Wszystkie autobusy
dostarczone Zamawiającemu stanowiące przedmiot zamówienia mają spełniać następujące wymagania:
1) Autobusy muszą być pojazdami fabrycznie nowymi (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia
20.6.1997 r. – tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy
konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy każdego z systemów, a także aby podzespoły danego
rodzaju (np. silnik, napęd hybrydowy, skrzynia biegów – o ile występuje, most napędowy) były we wszystkich PL
Formularz standardowy 03 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4 / 13 pojazdach identyczne pod względem
parametrów technicznych i kompletacji. Ponadto oferowane autobusy
muszą być jednej marki i w danym typie wyprodukowane co najmniej w 2017 roku przez jednego producenta a
także posiadać tą samą stylistykę i kolorystykę oraz organizację przestrzeni pasażerskiej. Dostarczany wraz z
autobusami sprzęt, urządzenia i narzędzia muszą być fabrycznie nowe.
2) Autobusy muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475) wyciąg ze świadectwa homologacji musi zostać dołączony do oferty.
3) Autobusy muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 roku w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U z 2016
r. poz. 2022 ze zm.) oraz ustawie z 20.6.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 1137 ze
zm.) oraz polskim i branżowym normom wymaganym dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego w zakresie
parametrów technicznych określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ i stanowi jej integralną część. Odbiór
autobusów nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zgodnie z
terminami określonymi w umowie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autobusy pod wskazany adres na
własny koszt i własne ryzyko. Szczegółowe uwarunkowania realizacji dostawy zawarte są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę 2 sztuk autobusów w terminie nie dłuższym niż 180 dni
od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i 1 sztuki autobusu w terminie nie dłuższym niż 240 dni od dnia
zawarcia
umowy z Zamawiającym. W przypadku złożenia oferty obejmującej wcześniejszą dostawę jednocześnie 3
sztuk autobusów zgodnie z Kryterium II SIWZ, termin dostawy będzie liczony zgodnie ze złożoną ofertą przy
zachowaniu harmonogramu płatności określonego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na
dostawy – dostawa autobusów. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121100 - CB41 - EA12 - EA21, 34121400 - CB41 - EA12 - EA21

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 164 000 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:
02/2017/UE

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 119-241725 z dnia 24.6.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: „Zakup 3 autobusów hybrydowych”- miejskich niskoemisyjnych niskopodłogowych klasy maxi dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.8.2017

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46
62-005 Owińska
Polska

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 059 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 164 000 PLN
Bez VAT

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
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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): Dofinansowanie projektu pn.:
„Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla
poddziałania:
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy.
VI.2)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzegł, iż w przypadku braku otrzymania dofinansowania Projektu pn.: „Przyjazna komunikacja
w Czechowicach – Dziedzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014–2020 przedmiot zamówienia nie zostanie zrealizowany. Zamawiający złożył wniosek w grudniu
2016 r. o dofinansowanie w/w Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV.
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5.
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:4.5.2. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło końcem
kwietnia 2017 r. Projekt został wybrany do dofinansowania, a
zawarcie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 28.8.2017 r.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę 2 sztuk autobusów w terminie nie dłuższym niż 180 dni
od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i 1 sztuki autobusu w terminie nie dłuższym niż 240 dni od dnia
zawarcia
umowy z Zamawiającym. W przypadku złożenia oferty obejmującej wcześniejszą dostawę jednocześnie 3
sztuk autobusów zgodnie z Kryterium II SIWZ, termin dostawy będzie liczony zgodnie ze złożoną ofertą przy
zachowaniu harmonogramu płatności określonego przez Zamawiającego.

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej 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 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji będącej podstawą
jego wniesienia, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka,spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.9.2017
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