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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99162-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Autobusy transportu publicznego
2019/S 043-099162
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
000616681
Traugutta 11
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Sadza
E-mail: przetargi@pks.bielsko.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pks-bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pks-bielsko.pl/viewpage.php?page_id=12
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pks-bielsko.pl/viewpage.php?page_id=12
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
000616681
Legionów 54
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Sadza
E-mail: przetargi@pks.bielsko.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pks-bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pks-bielsko.pl/viewpage.php?page_id=12

01/03/2019
S43
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego
zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie- - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/4

Dz.U./S S43
01/03/2019
99162-2019-PL

- - Dostawy - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego
zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie- - Nie dotyczy

2/4

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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 taboru autobusowego w ramach projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu
Bielskiego - zakup taboru autobusowego"

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 26 nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych w ramach projektu
pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego".

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 26 000 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała,
POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup 26 szt. pojazdów: nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych typu maxi na potrzeby związane ze
świadczeniem usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego przez Spółkę
PKS w Bielsku-Białej S.A. Pojazdy oferujące możliwość przewożenia min. 80-ciu osób, w tym min. 30-tu osób
na miejscach siedzących. Pojazdy z niską podłogą, bez stopni, pomiędzy drzwiami przednimi (początek drzwi),
a środkowymi (koniec drzwi), wyposażone w drzwi pasażerskie w układzie 2-2-0 / 2-2-1. Silnik pojazdu zasilany
CNG, umiejscowiony za tylną osią - jednostka napędowa spełniająca wymagania normy emisji spalin i hałasu
EURO6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowić będzie załącznik do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: zużycie paliwa (sort2) / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: pojemność skokowa / Waga: 5
Cena - Waga: 85
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
051A/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. pkt. II.1.5 - Szacunkowa całkowita wartość zamówienia określona została na potrzeby wniosku o
dofinansowanie na przełomie VI-VIII 2018r. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający dokona aktualizacji
wartości szacunkowej.

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
19/04/2019

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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostaną wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ i załączniku
do SIWZ - Wzorze umowy.
Warunki dostaw: I-wsza dostawa do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (13 szt. autobusów), II-ga dostawa
do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (13 szt. autobusów).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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
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IV.2.2)

Termin składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji / Termin wyrażenia
zainteresowania udziałem
Data: 19/04/2019

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
19/04/2019
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Publikacja niniejszego ogłoszenia ma celu wyłącznie skrócenie terminu składania ofert i nie ma na celu
składania przez zainteresowanych Wykonawców dokumentów potwierdzających wyrażenie zainteresowania
udziałem/ składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji.Dla zamówienia
wymienionego w ogłoszeniu Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2019
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