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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425150-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Autobusy niskopodłogowe
2019/S 174-425150
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30–38
Kalisz
62-800
Polska
Tel.: +48 627680000
E-mail: m.sobczak@kla.com.pl
Faks: +48 627680022
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kla.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.kla.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport lądowy pasażerski, miejski, podmiejski

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego 8 sztuk używanych autobusów miejskich z silnikiem Diesla dla
Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o
Numer referencyjny: OZ-P/KLA/04/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
34121400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 8 sztuk używanych autobusów
z silnikiem Diesla, jednoczłonowych, niskopodłogowych, przeznaczonego do wykonywania przewozów w
publicznej komunikacji miejskiej dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):
CPV 34121400-5 autobusy niskopodłogowe,
CPV 66114000-2 usługi leasingu finansowego /operacyjnego/,
2. Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy, w
szczególności:
— spełniać normę PN-S-47010 (lub równoważne) dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu
miejskiego,
— spełniać wymagania dla pojazdu kategorii M3(I) wg normy PN-89/S-02006 (lub równoważne) oraz kategorii
M3 wg załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 roku w sprawie homologacji
typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. nr 238/2005, poz.2010), ze zmianami (Dz.U. nr 205/2006,
poz.1512)
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:
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 8 sztuk używanych autobusów
z silnikiem Diesla, jednoczłonowych, niskopodłogowych, przeznaczonego do wykonywania przewozów w
publicznej komunikacji miejskiej dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):CPV 34121400-5 autobusy niskopodłogowe,CPV
66114000-2 usługi leasingu finansowego /operacyjnego/,
2. Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy, w
szczególności:
— spełniać normę PN-S-47010 (lub równoważne) dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu
miejskiego,
— spełniać wymagania dla pojazdu kategorii M3(I) wg normy PN-89/S-02006 (lub równoważne) oraz kategorii
M3 wg załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 roku w sprawie homologacji
typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. nr 238/2005, poz.2010), ze zmianami (Dz.U. nr 205/2006,
poz.1512) z dnia 31.12.2002 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 32 poz. 262 z późn. zm.),
— winny spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia autobusu do ruchu zawarte w
normach branżowych i przepisach spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31.12.2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., nr 32,poz.262 z
późn. zm.),
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— w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów
umożliwiającym ich zarejestrowanie na terenie RP.
3. Wszystkie autobusy tej samej marki i jednego, tego samego typu, z takim samym wyposażeniem. Silnik,
podzespoły, zastosowane części i parametry techniczne tego samego typu (części, materiały, podzespoły
użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje i inne potwierdzenia
wymagane przepisami prawa).
4. Autobusy nie starsze niż 6 lat (rocznik 2013 i młodsze), przebieg maksymalnie do 500 tys. kilometrów.
5. Dostawa w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Dostawy mogą być realizowane partiami.
6. Odbiór w siedzibie Wykonawcy na terenie RP w odległości nie większej niż 250 km od siedziby
Zamawiającego.
7. Autobus musi spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku
nr 1 do SIWZ.
8.Wymagania dotyczące leasingu:
1) okres leasingu — 60 miesięcy (tj. 59 miesięcy leasingu + wykup 1 %). W okresie leasingu Zamawiający
uiści na rzecz Wykonawcy 59 miesięcznych rat leasingowych. Zamawiający dokona płatności pierwszej raty w
miesiącu kolejnym po dostawie autobusów, potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy;
2) opłata wstępna w wysokości 10 %;
3) raty leasingowe zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat — płatność rat — do
ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu
zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur i doręczanych Zamawiającemu
nie później niż do 8 dni roboczych przed terminem płatności;
4) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia w ofercie harmonogramu rat leasingowych na
cały okres obowiązywania umowy;
5) część odsetkowa raty leasingowej będzie ulegała obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i
podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny
oferty;
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji wykupu przedmiotu leasingu za kwotę w wysokości 1 % wartości
netto przedmiotu leasingu, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy
leasingu. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wykupu nastąpi na podstawie odpowiednich
dokumentów przenoszących własność leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę za cenę
w ofercie. Zamawiający przed spłatą ostatniej raty leasingowej zobowiązuje się złożyć oświadczenie o
skorzystaniu z prawa wykupu przedmiotu leasingu;
7) odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
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
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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

4/6

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:
Określone w SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określone w SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określone w SIWZ.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Przed terminem składania ofert wadium w kwocie 70 000 PLN.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone w SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Określone w SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone w SIWZ.

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

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
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Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 10:00
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38, sala konferencyjna, p. 109, POLSKA

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:
Określone w SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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:
Dział VI Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/09/2019
S174
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/6

Dz.U./S S174
10/09/2019
425150-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/6

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/6

05/09/2019

10/09/2019
S174
https://ted.europa.eu/
TED

