LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F05
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ECAS_n002a8q2
2018-113017
9.6.5
ENOTICES
EU
/
przetargi@rokbus.com.pl
YES
YES

1/7

STRONA INTERNETOWA
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.
ul. Rolna 39
Rokietnica
62-090
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Bocian oraz Andrzej Godoń
E-mail: przetargi@rokbus.com.pl
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rokbus.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.rokbus.com.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 4 SZT. AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH
Numer referencyjny: ZUK ROKBUS 1-PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34121400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku o długości
11,8÷12,2 m klasy MAXI.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych,
przyjaznych środowisku o długości 11,8÷12,2 m klasy MAXI.
2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2.1, 2.2 oraz 2.3 do SIWZ, stanowiącym
integralną jej część.
4. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie również do:
4.1. przeprowadzenia co najmniej czterodniowego szkolenia 4 (czterech) pracowników Zamawiającego,
w zakresie bieżącej obsługi i napraw autobusów (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich) będących
przedmiotem zamówienia. Szkolenie teoretyczne i praktyczne, przeprowadzone zostanie w siedzibie
Zamawiającego, przy wykorzystaniu autobusów będących przedmiotem dostawy, materiałów multimedialnych
i tradycyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 32 godziny zegarowe. Dokładny termin szkolenia zostanie
ustalony przez Strony. Szkolenie przeprowadza się wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy pracowników
Zamawiającego tj. 7.00-15.00. Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim. Przeprowadzenie szkolenia
zostanie potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę oraz uczestników szkolenia w formie pisemnej pod rygorem
nieważności;
4.2. udzielenie Zamawiającemu autoryzacji serwisowej ASO na potrzeby wewnętrzne. Wykonawca
zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie obsług technicznych i napraw
gwarancyjnych dostarczonych autobusów na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż te
określone w Załączniku nr 2.3 do SIWZ;
4.3. dostarczenia wyposażenia elektronicznego (dedykowanych urządzeń i systemów), wyposażenia
dodatkowego w związku z udzieloną autoryzacją, w tym oprzyrządowania, aparatury diagnostycznej (silnika,
skrzyni biegów, instalacji CAN, układu pneumatycznego) narzędzi specjalistycznych niezbędnych do
wykonywania obsługi technicznej i napraw gwarancyjnych autobusów, a także oprogramowania (pełnych
licencji) i koniecznych urządzeń wykorzystujących to oprogramowanie, według wymagań wynikających z
Załącznika nr 2.1 do SIWZ oraz dostarczanie aktualizacji oprogramowania co najmniej przez okres trwania
gwarancji;
4.4. dostarczenia dedykowanego wyposażenia elektronicznego oraz systemów przygotowania i ładowania
danych rozkładowych oraz zapowiedzi głosowych – według wymagań wynikających z Załącznika nr 2.1 do
SIWZ – umożliwiające funkcjonowanie autobusu w ramach Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej
(PEKA) w ramach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (zwanego dalej ZTM Poznań), wyposażenia
dodatkowego w związku z udzieloną autoryzacją i oprogramowanie (pełne licencje), o którym mowa w §3 ust 1
lit. e) wzoru Umowy;
4.5. dostarczenia systemu monitoringu w ramach każdego z autobusów, spełniającego warunki szczegółowo
określone w Załączniku nr 2.2 do SIWZ;
4.6. dostarczenia Zamawiającemu, pełnej dokumentacji naprawczej i obsługowej w języku polskim, nośniki z
oprogramowaniem oraz urządzenia niezbędne do obsługi zakupionych autobusów, zgodnie z Załącznikiem
2.1 do SIWZ a także dokumentację, która zgodnie z polskimi przepisami prawa, dopuszcza ich eksploatację i
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rejestrację na rynku polskim. Brak ww. dokumentacji spowoduje przesunięcie terminu odbiorów autobusów z
winy wykonawcy, co będzie jednoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy dostawy przez Wykonawcę.
5. Wszystkie oferowane autobusy muszą być: wyprodukowane przez tego samego producenta, identyczne,
w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji, wyposażenia
oraz organizacji przestrzeni pasażerskiej, posiadać tę samą kolorystykę i stylizację, z wyłączeniem różnic
wynikających z wymagań kompletacyjnych SIWZ.
6. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania, przedmiot zamówienia został również opisany w
Rozdziale III SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.03.03-30-0014/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przedmiot Zamówienia stanowi część projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”, objętego wnioskiem
o dofinansowanie o numerze RPWP.03.03.03-30-0014/17-00, w ramach którego Zamawiający ubiega się o
współfinansowanie projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zrealizował należycie dostawy fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej z silnikami
spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO-6, o łącznej wartości min. 2.500.000,00 PLN brutto.
Zamawiający nie wymaga, aby dostawy autobusów następowały w ramach tego samego zamówienia i na rzecz
tego samego Zamawiającego.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp., oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14
ustawy Pzp., jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która znajduje się na
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.rokbus.com.pl/przetargi
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i
zero groszy).
3. (...)
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wprowadzenia, pozostała treść wymagań dotyczących wadium
znajduje się w treści Rozdziału IX SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. (...)
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wprowadzenia, pozostała treść wymagań dotyczących zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, znajduje się w treści Rozdziału XVI SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie ustalonej w par. 8 ust. 1 umowy w części/częściach
odpowiadających dostawie/dostawom dokonanym przez Wykonawcę, przelewem na następujący numer
rachunku bankowego Wykonawcy: [_], numer konta PLN: [_] w terminie do 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami Umowy, faktury, potwierdzającej
wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi protokolarny
odbiór przedmiotu zamówienia lub jego odpowiedniej części przez Zamawiającego.
3. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wprowadzenia, pozostała treść wymagań dotyczących głównych
warunków finansowych i uzgodnień płatniczych została określona we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr
6 do SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 6 do SIWZ, a zarazem
stanowi jej integralną część. Ponadto warunki realizacji umowy określa Rozdział III SIWZ.

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: 07/09/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.,
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica), w pokoju Prezesa Zarządu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3. Zamawiający może:
3.1. odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z
którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na
mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
3.2. odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą
przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) 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. 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. 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 przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
6. 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 ustawy Pzp. zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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.
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9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się Ustawie w Dziale VI, art. 179 i
następne ustawy Pzp.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2018

