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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112210-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Głogów: Autobusy transportu publicznego
2020/S 047-112210

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komunikacja Miejska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Transportowa 3
Miejscowość: Głogów
Kod NUTS: PL516
Kod pocztowy: 67-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julita Borecka
E-mail: julita@km.glogow.pl 
Tel.:  +48 767451200/+48 767451211
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.km.glogow.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 4 (czterech) sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w miejskiej
komunikacji zbiorowej
Numer referencyjny: ZP1/2019/UE

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów
hybrydowych, wyposażonych w silnik diesla i silnik/silniki elektryczne, jednoczłonowych, niskopodłogowych o
długości 11,5–12,5 m, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej.
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Szczegółowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.

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: 6 400 000.00 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: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
67-200 Głogów, ul. Transportowa 3, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów
hybrydowych, wyposażonych w silnik diesla i silnik/silniki elektryczne, jednoczłonowych, niskopodłogowych
o długości 11,5–12,5 m, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Autobusy
muszą być tego samego producenta i tej samej marki. Wykonawcy mogą zaoferować wyłącznie autobusy
produkowane seryjnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry techniczne i
wyposażenie pojazdów oraz wymagania Zamawiającego określony został w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis
techniczny przedmiotu zamówienia. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w przepisach
zawartych w: dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018 poz.1990)
oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.
Dz.U.2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania i warunki określone
w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)
- Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy
ogólnej, zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii
M3 klasy I – niskopodłogowych. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania i warunki określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U.2015. poz.1475).
Oferowany typ autobusu musi posiadać aktualne świadectwa homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiące podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski na dzień
składania oferty. Oferowane autobusy muszą być wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym
(wysokoprężny), spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz
zadymienia spalin wymagane przez normę EURO VI określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 595/2009, Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 wykonującym i
zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji
zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniającym
załączniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Oferowane autobusy muszą
spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 roku w
sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych zamówień
publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559) – parametry opisane w zał. nr 1 – Opis techniczny przedmiotu
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zamówienia. Oferowane autobusy muszą spełniać homologację EWG pojazdu odnoszącą się do palności
materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów, uzyskaną zgodnie z warunkami
określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. lub
regulaminie 118 EKG ONZ. Oferowane autobusy nie mogą być prototypami oraz muszą być fabrycznie nowe,
to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2020, nie używane do celów prezentacyjnych, testowych
i podobnych, nie rejestrowane, z przebiegiem nie większym niż 500 km plus kilometry dojazdowe do siedziby
Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę autoryzacji
wewnętrznej do bieżących obsług i napraw oferowanego typu autobusu wraz z przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego w zakresie obsług gwarancyjnych i serwisu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości techniczno-eksploatacyjne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji i serwisu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zuzycie paliwa wg SORT 2 / Waga: 5
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:
RPDS.03.04.01-02-0002/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zakup współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO WD na lata 2014–2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych, poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Tytuł projektu: Zapewnienie
wysokiej jakości transportu publicznego w Głogowie poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych.

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: 2019/S 226-555767

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:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555767-2019:TEXT:PL:HTML
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Dostawa 4 (czterech) sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w miejskiej
komunikacji zbiorowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach S.A.
Adres pocztowy: ul. Obornicka 46
Miejscowość: Bolechowo-Osiedle
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 62-005
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 992 000.00 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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 Zamawiającego.
Odwołanie wobec innych czynności 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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

