
Dz.U./S S71
12/04/2018
157661-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 6

12/04/2018 S71
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157661-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Olkusz: Autobusy transportu publicznego
2018/S 071-157661

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Związek Komunalny Gmin "Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
al. 1000-lecia 2c
Olkusz
32-300
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Solecki, Maciej Janik
Tel.:  +48 326413914
E-mail: zkgkm@wp.pl 
Faks:  +48 326413914
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkgkm.pl
Adres profilu nabywcy: http://zkgkm.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa taboru autobusowego w ramach projektu "Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno,
Klucze "
Numer referencyjny: ZKG.271.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 autobusów komunikacji miejskiej.

mailto:zkgkm@wp.pl
www.zkgkm.pl
http://zkgkm.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa taboru autobusowego - autobusy duże
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są 4 sztuki fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich,
niskopodłogowych, 1 marki, których szczegółowe parametry techniczne opisane zostały w rozdziale III części I
SIWZ.
1. Wielkość długość od 11,1 do 12,5 m, (+/-3 %)
Szerokość całkowita do 2,55 m,
Wysokość całkowita do 3,2 m.
2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 95-104, w tym minimum 27 siedzących miejsc pasażerskich
(bez kierowcy).
3. Liczba drzwi pasażerskich troje, w układzie 2-2-2.
4. Podłoga: 100 % niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu, wszystkie drzwi
bezstopniowe.
5. Liczba osi dwie.
6. Dopuszczalna masa całkowita do 18 000 kg.
7. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6.
8. Skrzynia biegów automatyczna ze zintegrowanym retarderem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: RPMP.04.05.02-12-0365/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa taboru autobusowego - autobusy średnie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 13 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich,
niskopodłogowych, jednej marki, których szczegółowe parametry techniczne opisane zostały w rozdziale III
części II SIWZ.
1. Wielkość długość od 9,1 do 11,0 m, (+/-3 %)
Szerokość całkowita do 2,55 m,
Wysokość całkowita do 3,2 m.
2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 80-85, w tym minimum 22 siedzących miejsc pasażerskich
(bez kierowcy).
3. Liczba drzwi pasażerskich troje, w układzie 2-2-2.
4. Podłoga: 100 % niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu, wszystkie drzwi
bezstopniowe.
5. Liczba osi dwie.
6. Dopuszczalna masa całkowita do 18 000 kg.
7. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6.
8. Skrzynia biegów automatyczna ze zintegrowanym retarderem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: RPMP.04.05.02-12-0365/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa taboru autobusowego - autobusy małe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 6 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich,
niskopodłogowych, 1 marki, których szczegółowe parametry techniczne opisane zostały w rozdziale III części III
SIWZ.
1. Wielkość długość od 8,0 do 9,0 m, (+3 %)
Szerokość całkowita do 2,55 m,
Wysokość całkowita do 3,2 m.
2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 55-58, w tym minimum 20 siedzących miejsc pasażerskich
(bez kierowcy).
3. Liczba drzwi pasażerskich dwoje, w układzie 1-2-0
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4. Podłoga: niska podłoga wzdłuż ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu między pierwszymi a drugimi
drzwiami
5. Liczba osi dwie.
6. Dopuszczalna masa całkowita do 16 000 kg.
7. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6.
8. Skrzynia biegów automatyczna ze zintegrowanym retarderem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: RPMP.04.05.02-12-0365/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 064-142632

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa taboru autobusowego - autobusy duże

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142632-2018:TEXT:PL:HTML
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Dostawa taboru autobusowego - autobusy średnie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa taboru autobusowego - autobusy małe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:
• Część I – 83 000,00 PLN.
• Część II – 250 000,00 PLN.
• Część III – 110 000,00 PLN.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) Pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust 4,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: 13-8450-0005-0050-0552-4577-0045 Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy dokonać w siedzibie
Zamawiającego a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do Zamawiającego) załączyć do
oferty.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna spełniać następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia
Wykonawcy):
— ustalać beneficjenta gwarancji, tj. ZKG „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu,
— określać kwotę gwarantowaną, zgodnie ze specyfikacją,
— określać termin ważności, wynikający ze specyfikacji,
— określać przedmiot gwarancji, wynikający ze specyfikacji,
— być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży poręczeń lub gwarancji w kasie w siedzibie Zamawiającego to oryginał
poręczenia lub gwarancji musi być załączony do oferty.
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8. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium,
określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym
zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty.
9. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania z ofertą. Zwrot lub
zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (brak możliwości sprostowania ogłoszenia o
zamówieniu).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

