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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481003-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Autobusy elektryczne
2020/S 198-481003

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Towarowa 3
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Hlawsa w zakresie przedmiotu zamówienia; Katarzyna Dydyńska w zakresie 
proceduralnym
E-mail: info@tlt.pl 
Tel.:  +48 322170222
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tlt.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl

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 elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej dla TLT Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: PE/4/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej (elektrobusów) dla 
Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach.
Zamawiający zastrzega, że zawarcie Umowy z Wykonawcą zależne jest od uzyskania odpowiedniego 
dofinansowania z programów zarządzanych przez instytucje zewnętrzne.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej (elektrobusów) dla 
Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach. Oferowane pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 
r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub 
części (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1475) niebędących pojazdami specjalnymi określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). Dostarczone pojazdy muszą posiadać 
aktualne „Świadectwa homologacji typu pojazdu” oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa niezbędne 
do dopełnienia przez Zamawiającego formalności rejestracyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i zużycie energii / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia może być współfinansowany z: Regionalnego programu operacyjnego województwa 
śląskiego na lata 2014–2020 (EFRR) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetl. 
dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetl.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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— w ramach programu priorytetowego nr 3.3.3
„Gepard II – transport niskoemisyjny część 3) Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”
— ZIT Subregionu Centralnego, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 
poddziałanie: 4.5.1. Niskoemis. transp. miejski oraz ef. osw.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiający żąda:
1. wykazania, że Wykonawca posiada 4 500 000,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) 
środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert;
2. wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN 
(słownie: cztery miliony złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej Zamawiający żąda wykazania, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie dostarczył, w ramach jednego lub więcej zamówień, co najmniej 2 szt. jednego typu, fabrycznie 
nowych elektrobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, z układem napędowym zasilanym z magazynu 
energii elektrycznej trakcyjnej pozwalającego na przejechanie co najmniej 50 km, z załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych 
kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie:
1. cena 60 %;
2. warunki gwarancji 15 %;
3. parametry techniczne i zużycie energii 25 %.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 100 000,00 
PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą zależne jest od uzyskania odpowiedniego 
dofinansowania z programów zarządzanych przez instytucje zewnętrzne.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 10:15

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 12.11.2020, o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 03 (sala 
konferencyjna Zarządu), za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w toku jej realizacji z uwzględnieniem ograniczeń 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do 
złożonej oferty, zgodnie z zapisami w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy paragraf 9).
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, z tym że z postępowania nie wyklucza się Wykonawcy w przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której 
mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24. Ust. 1 pkt 13 lit. d. i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu.
2) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ w formie JEDZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie jednolity dokument składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
5) Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń. 
Dokumenty lub oświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018r. zmieniającym rozporządzenie (Dz.U. 2018, poz. 
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1993), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą.
6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zastosowanie mają zasady określone w par. 7 i 8 ww. rozporządzenia.
7) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy 
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności (pełny zapis pkt. 5.8 i 5.9 SIWZ).
8) Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (pełny zapis pkt. 6.4.1 SIWZ).
9) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku, do którego 
zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
10) W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.
3. Zamawiający zastrzega, że zawarcie Umowy z Wykonawcą zależne jest od uzyskania odpowiedniego 
dofinansowania z programów zarządzanych przez instytucje zewnętrzne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2020
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