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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221328-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego
2016/S 123-221328

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, Dział
Zamówień, Osoba do kontaktów: Bożena Skowrońska, Kraków 30-347, Polska.

Tel.:  +48 122541019. Faks:  +48 122541241. E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.3.2016, 2016/S 053-089660)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:34121100
Autobusy transportu publicznego
Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią
elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
II.1.8) Informacje o częściach zamówienia:
To zamówienie podzielone jest na części: nie
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu przed upływem terminu składania ofert jest obowiązany wnieść wadium w
wysokości: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł).
VI.3) Informacje dodatkowe:
Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy. Dostawa wszystkich 20 sztuk fabrycznie
nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną musi być zrealizowana w 9 (dziewiątym)
miesiącu obowiązywania umowy.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:posiadają środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). (...)
2.2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN, wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia Wykonawcy, wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali dostawy co najmniej 15 sztuk fabrycznie
nowych autobusów komunikacji miejskiej zasilanych energią elektryczną o długości co najmniej 9 metrów każdy;
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V.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.6.2016 (12:00)
V.3.7) Warunki otwarcia ofert:
30.6.2016 (13:00)
Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów
miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
II.1.8) Informacje o częściach zamówienia:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Zamówienie podzielone jest na dwie część Zadanie 1 i Zadanie 2.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub dwa zadania według poniższego podziału zgodnie z
wyborem Wykonawcy:
Zadanie 1 – zamówienie obejmuje dostawę 17 sztuk autobusów STANDARDOWYCH wraz z wyposażeniem
elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną
autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dedykowanego do każdego autobusu standardowego urządzenia
ładującego za pośrednictwem złącza plug-in.
Zadanie 2 – zamówienie obejmuje dostawę 3 sztuk autobusów PRZEGUBOWYCH wraz z wyposażeniem elektronicznym
(dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją,
niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz dedykowanego do każdego autobusu przegubowego urządzenia ładującego za
pośrednictwem złącza plug-in.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu przed upływem terminu składania ofert jest obowiązany wnieść wadium w
wysokości:
dla Zadania 1: 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).
dla Zadania 2: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty na oba zadania: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
VI.3) Informacje dodatkowe:
Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy. Dostawa wszystkich sztuk fabrycznie
nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną w każdej części zamówienia musi być
zrealizowana w 9 (dziewiątym) miesiącu obowiązywania umowy.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
dla ZADANIA 1 - co najmniej 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych).
dla ZADANIA 2 - co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
W przypadku składania oferty na obydwa zadania wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)
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(...)
2.2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej przez Zamawiającego wysokości – wystawiona
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia Wykonawcy, wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali dostawy co najmniej:
a. 15 sztuk fabrycznie nowych autobusów zasilanych energią elektryczną o długości co najmniej 9 metrów każdy –
warunek dotyczy wykonawcy, który składa ofertę na dwa zadania lub tylko na Zadanie 1 tj. autobusy standardowe.
b. 2 sztuki fabrycznie nowych autobusów zasilanych energią elektryczną o długości co najmniej 9 metrów każdy –
warunek dotyczy wykonawcy, który składa ofertę tylko na Zadanie 2 tj. autobusy przegubowe.
V.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.7.2016 (12:00)
V.3.7) Warunki otwarcia ofert:
19.7.2016 (12:00)


