Dz.U./S S202
19/10/2018
460687-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460687-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Autobusy transportu publicznego
2018/S 202-460687
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
0000186615
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.: +48 583412963
E-mail: przetargi.pzp@gait.pl
Faks: +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.gait.pl/firma/bip/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
PL634
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.: +48 583412963
E-mail: przetargi.pzp@gait.pl
Faks: +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
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Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
PL634
ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. nr 17
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.: +48 583412963
E-mail: przetargi.pzp@gait.pl
Faks: +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gait.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:
Najem autobusów niskopodłogowych - standardowych, wielkopojemnych oraz autobusów typu midi wraz z
usługami utrzymania technicznego

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy w formie najmu na okres 8 lat 48
sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, wraz z wyposażeniem elektronicznym
(dedykowanymi urządzeniami i systemami), niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem
szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.
2) Utrzymywanie przez Wykonawcę przedmiotu najmu w stanie przydatności do użytkowania przez cały
okres najmu, które będzie wykonywane przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie utrzymania
technicznego.
3) Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz w
umowie najmu autobusów.
4) Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji technicznej opisanej w umowie najmu
autobusów oraz w SIWZ.
5) Przekazanie oprogramowania wraz z licencjami, w ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z wszystkich
funkcjonalności autobusów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Autobusowa Gdańsk-Wrzeszcz, ul.
Hallera 142 w Gdańsku, w dni robocze w godz. od 08:00–14:00.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy w formie najmu na okres 8 lat 48 sztuk
fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich (dalej zwanych „przedmiotem najmu” lub
„autobusami”), w tym:
a) 29 sztuk autobusów standardowych,
b) 13 sztuk autobusów wielkopojemnych,
c) 6 sztuk autobusów typu midi,
Wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), niezbędnym
oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące autobusów standardowych zawarto w załącznikach do SIWZ oraz w
Rozdziale III SIWZ.
2) Utrzymywanie przez Wykonawcę przedmiotu najmu w stanie przydatności do użytkowania przez cały okres
najmu (zwane w dalszej części SIWZ „usługą utrzymania technicznego” lub „utrzymaniem technicznym”), które
będzie wykonywane przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie utrzymania technicznego.
3) Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz w
umowie najmu autobusów.
4) Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji technicznej opisanej w umowie najmu
autobusów.
5) Przekazanie oprogramowania wraz z licencjami, w ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z wszystkich
funkcjonalności autobusów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki Techniczne / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 9 %
Kryterium jakości - Nazwa: Stawka jednostkowa brutto za każdy 1 wozokilometr przekroczenia względem
szacowanego łącznego przebiegu autobusów (powiększonego o 3 %) / Waga: 1 %
Cena - Waga: 55 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 96
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
odpowiednią zdolnością finansową, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 15
000 000,00 PLN (piętnaście milionów złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie
wykonywania):.
a) dostawy co najmniej 20 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych standardowych przeznaczonych do
komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.,
b) dostawy co najmniej 10 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych wielkopojemnych przeznaczonych do
komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI,
c) dostawy co najmniej 4 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych klasy MIDI przeznaczonych do
komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.
Powyższe warunki a, b, c muszą być spełnione łącznie
Lub:
d) usługę najmu co najmniej 20 sztuk nowych autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej przez okres
co najmniej 1 roku,
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie
wykonywania) usługi utrzymania technicznego co najmniej 20 sztuk autobusów przeznaczonych do komunikacji
miejskiej przez okres co najmniej 2 lat,
Powyższe warunki 1) i 2) muszą być spełnione łącznie.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych 00/100).

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 27/11/2018
Czas lokalny: 09:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 7 lub 17.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
opisane przez Zamawiającego w Rozdz. V ust. 1 i 2 SIWZ, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy;
— w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu,
— w celu dokonania oceny ofert.
Dokumenty dołączane do oferty.
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1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) złożony w formie elektronicznej w sposób, o którym
mowa w Rozdz. V ust. 3 pkt 1 oraz Rozdz. VI ust. 3 SIWZ)
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
3) Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot najmu odpowiada określonym wymaganiom
Zamawiającego:
a) Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych autobusów podlegających ocenie zgodnie z Załącznikami
A1, A2 i A3 do SIWZ.
b) Aktualne świadectwo homologacji typu WE oferowanych pojazdów wydane przez uprawnioną jednostkę,
c) Rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (rozmieszczenia siedzeń pasażerskich) dla danego typu
pojazdu – autobusu standardowego, wielkopojemnego oraz typu midi.
d) Rysunki zawierające wymiary zewnętrzne danego typu autobusu (przód, tył, strona lewa i strona prawa) z
uwzględnieniem elementów zabudowy wystających ponad powierzchnię dachu (np. urządzenia wentylacyjne
czy klimatyzacyjne) z określeniem wielkości prześwitu podłużnego i poprzecznego pomiędzy jezdnią a najniżej
położonymi elementami podwozia oraz kątów najazdu i zejścia.
e) Test SORT 2 dla autobusu miejskiego (standardowego, wielkopojemnego oraz typu midi) jak w przedmiocie
zamówienia, wykonany według wytycznych UITP (Międzynarodową Unię Transportu Publicznego) przez
niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu.
f) Skrócony opis zabezpieczenia antykorozyjnego z wykazem zastosowanych materiałów.
g) Oświadczenie dotyczące potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w punkcie I.3 Załącznika nr 9, 10
i 11 do SIWZ, tj. że oferowane autobusy są tak skonstruowane, że możliwa jest ich bezawaryjna długotrwała
o

o

eksploatacja w temperaturach otaczającego powietrza w miejscach zacienionych od -35 C do +40 C.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
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Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018
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