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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
8880203371
UL. RYSIA 3
WŁOCŁAWEK
87-800
Polska
Tel.:  +48 542309300
E-mail: mpkwlo@pro.onet.pl 
Faks:  +48 542369594
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bipmpk.q4.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów
miejskich klasy Maxi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku
Numer referencyjny: NE/EZP-I/1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych,
niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 800 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:mpkwlo@pro.onet.pl
www.mpk.com.pl
http://www.bipmpk.q4.pl/
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych,
niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI. Zamawiane autobusy muszą spełniać następujące
parametry: 100% niskiej podłogi, bez progów poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, bez stopni
wejściowych we wszystkich trzech drzwiach o wys. max. od podłoża 350 mm, podłoga wewnątrz autobusu
ukształtowana w sposób gwarantujący zajęcie dowolnego miejsca siedzącego przez pokonanie max. 1 stopnia,
układ drzwi 2-2-2,długość: 11,8 m – 12,0 m, pojemność pasażerska – minimum 83 osób,silnik wysokoprężny
spełniający normę emisji spalin min. EURO-6,
Autobusy muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadać system przyklęku, rampę
najazdową dla wózków.
Za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż pół roku przed podpisaniem
protokołu odbioru, nie eksploatowany, max. przebieg do 500 km.
Wszystkie oferowane w niniejszym postępowaniu autobusy muszą być autobusami jednej i tej samej marki oraz
jednego i tego samego typu. Wyposażenie, podzespoły, zastosowane części i rozwiązania techniczne muszą
być takie same we wszystkich oferowanych autobusach.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 34121400-5 - autobusy niskopodłogowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry techniczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wymagane są oferty dotyczące ZAKUPU.

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
Wartość bez VAT: 3 800 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez
Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potwierdzone opłaconą polisą, w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 5 000
000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę
fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI o wartości co najmniej: 4.500.000,00 zł
(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100),
W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość dostaw już
realizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych (zwartych)
wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości
zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny
spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 100.000,00 zł
1.2. Wadium może być wniesione w 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, tekst ujednolicony (Dz. U. z 2016
r. poz. 359.).
1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. O/Włocławek Nr 66102051700000100200058453 wraz z podaniem numeru przetargu.
1.4. Wadium wniesione przelewem na konto Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżel

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy zakupu- załącznik nr 10 do SIWZ.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 19/05/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek
pokój nr 8

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2019 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 225487701
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 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.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. 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 (organizacje
uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018
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