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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389340-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Autobusy transportu publicznego
2019/S 157-389340

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
PL22C
ul. Towarowa 1
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Krzysteczko
Tel.:  +48 322171041-44
E-mail: pkm@pkmtychy.pl 
Faks:  +48 322170107/139
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkmtychy.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkmtychy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu Maxi (tabor B) zasilanych sprężonym gazem CNG
spełniających normę emisji spalin EURO VI
Numer referencyjny: 3/04/2019/PT

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:pkm@pkmtychy.pl
www.pkmtychy.pl
www.pkmtychy.pl
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) zasilanych
sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ oraz w wykazie urządzeń
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Mając na uwadze, iż zamawiający przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia przeprowadził dialog techniczny, działając na podstawie art. 31d ustawy Pzp udostępnia
informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania – niniejsze informacje stanowią
załącznik nr 1b do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 20 140 300.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) zasilanych
sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ oraz w wykazie urządzeń
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Mając na uwadze, iż zamawiający przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia przeprowadził dialog techniczny, działając na podstawie art. 31d ustawy Pzp udostępnia
informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania – niniejsze informacje stanowią
załącznik nr 1b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie paliwa (spalanie) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność skokowa silnika / Waga: 5
Cena - Waga: 85

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:
Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nazwa projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego
z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr
POIS.06.01.00-00-0041/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
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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: 2019/S 084-202351

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) zasilanych sprężonym gazem CNG
spełniających normę emisji spalin EURO VI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Autosan Sp. z o.o.
ul. Lipińskiego 109
Sanok
38-500
Polska
Tel.:  +48 134650126
E-mail: sekretariat@autosan.pl 
Kod NUTS: PL821
Adres internetowy: www.autosan.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 427 225.00 PLN

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202351-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@autosan.pl
www.autosan.pl
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 140 300.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Składanie odwołań
1. Środki ochrony prawnej 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 PZP.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.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 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018
poz. 2188 zpóźn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2019

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

