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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430394-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Autobusy niskopodłogowe
2016/S 236-430394
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrocławska 30-38
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Bewziuk
Tel.: +48 627680000
E-mail: sekretariat@kpt-kalisz.pl
Faks: +48 627680022
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kla.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kla.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrocławska 30-38
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Bewziuk
Tel.: +48 627680000
E-mail: sekretariat@kpt-kalisz.pl
Faks: +48 627680022
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kla.com.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Dostawa realizowana w formie leasingu operacyjnego 10 sztuk fabrycznie nowych, identycznej marki i o
identycznym wyposażeniu autobusów miejskich, niskopodłogowych, klasy maxi dla KLA Sp. z o.o.

II.1.2)

Główny kod CPV
34121400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego na dziesięć lat, 10 autobusów z
silnikiem Diesla, jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, w najnowszej wersji nadwozia
dostępnej u danego producenta na dzień złożenia oferty przeznaczonego do wykonywania przewozów w
publicznej komunikacji miejskiej.

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:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o .o.,
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego na dziesięć lat, 10 autobusów z
silnikiem Diesla, jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, w najnowszej wersji nadwozia
dostępnej u danego producenta na dzień złożenia oferty przeznaczonego do wykonywania przewozów w
publicznej komunikacji miejskiej.
2. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy,
w szczególności:
2.1. posiadać (na dzień złożenia oferty) aktualne, „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez
ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 marca 2013 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r. poz. 407). Kserokopię homologacji należy dołączyć do
oferty;
2.2. spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951);
3.Wykonawca zobowiązany jest:
— udzielić gwarancji na warunkach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z ramowymi warunkami
gwarancji,
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— udzielić licencji na oprogramowanie dostarczonego wyposażenia lub wydanego wraz z przedmiotem
dostawy,
— udzielić pomocy serwisowej na warunkach określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz w umowie dostawy,
— udzielić wewnętrznej autoryzacji Zamawiającemu.
4. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców wynosił co najmniej 50 %.
5. Autobusy muszą spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
6. Termin wykonania zamówienia:
6.1.Termin wykonania zamówienia – 126 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6.2. Termin wyprodukowania i dostarczenia 10 sztuk autobusów do 5 miesięcy od daty podpisaniu umowy nie
później jednak niż do 21.6.2017 roku.
6.3. Liczba miesięcznych rat leasingowych dla każdego autobusu – 120.
6.4. Sukcesywne dostawy autobusów w nieprzekraczalnym terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy,
nie później niż do 21.6.2017 roku.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości techniczno – eksploatacyjne / Waga: 23 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5 %
Cena - Waga: 72 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 126
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności nie podlegają wykluczeniu na
podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniają określone tam warunki, poprzez złożenie
opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów i zaświadczeń.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności na potwierdzenie spełnienia warunku
Wykonawca musi wykazać:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie 8 000 000 PLN lub zdolność
kredytową wykonawcy w wysokości 8 000 000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
— iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą
niż 1 500 000 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności wykażą doświadczenie wykazem
co najmniej dwóch głównych dostaw w ilości minimum 5 autobusów realizowanych w formie leasingu o
wartości minimum 5 mln zł każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wraz z załączeniem
dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) – przed upływem terminu składania ofert.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Źródło finansowania: spłata rat leasingowych ze środków własnych.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 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.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł
umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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
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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: 18/01/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Sala konferencyjna (sala nr 109) mieszcząca się na II piętrze budynku siedziby Spółki przy ul. Wrocławskiej
30-38 w Kaliszu.
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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:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej:
www.bip.kla.com.pl lub www.kla.com.pl (zakładka: Przetargi) lub można ją uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2016
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