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PL-Szczecin: Tramwajowe wagony pasażerskie

2008/S 239-317887

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Dostawy

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Gmina Miasto Szczecin – zakład budżetowy pn. Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Klonowica 5, Kontakt Miejski
Zakład Komunikacyjny, Do wiadomości Elżbieta Bulanowska, PL-71-241  Szczecin. Tel.  (48-91) 439 44 20. E-
mail elzbul@mzk.szczecin.pl. Faks  (48-91) 439 44 20.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzk.szczecin.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Miasto
Szczecin – zakład budżetowy pn. Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Klonowica 5, Kontakt kancelaria - pok. nr
31, PL-71-241  Szczecin.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: zakład budżetowy.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych przegubowych, wieloczłonowych niskopodłogowych tramwajów wraz ze
specjalistycznym wyposażeniem obsługowym oraz pakietem naprawczym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie – Zajezdnia Tramwajowa
„POGODNO” zlokalizowana przy al. Wojska Polskiego 200.
Kod NUTS: PL424.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

mailto:elzbul@mzk.szczecin.pl
www.mzk.szczecin.pl


Dz.U./S S239
09/12/2008      
317887-2008-PL  

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta 2/6

 

 
09/12/2008       S239  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych, przegubowych niskopodłogowych tramwajów wraz z
zestawem specjalistycznego wyposażenia obsługowego, zestawem pakietu naprawczego oraz szkoleniem
pracowników zamawiającego (inżynieryjno-technicznych i prowadzących tramwaje), których wymagania
podstawowe, warunki eksploatacyjne, wymagania dotyczące budowy niskopodłogowego tramwaju, obsługi
technicznej, dokumentacji technicznej oraz szkoleń, gwarancji oraz pozostałych informacji zawarte są w
rozdziale XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34622100, 34630000, 79632000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę 6 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych, wieloczłonowych,
przegubowych niskopodłogowych tramwajów, które szczegółowo opisane zostały w rozdz. XV SIWZ, zestaw
specjalistycznego wyposażenia do obsługi tramwajów opisany szczegółowo w rozdz. XV pkt 6 SIWZ, zestaw
pakietu naprawczego opisany szczegółowo w rozdz. XV pkt 7 SIWZ oraz szkolenie personelu opisane
szczegółowo w rozdz. XV pkt 5.8 SIWZ.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium – należy wnieść w wysokości: 720 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset dwadzieścia) w terminie
do dnia 27.1.2009 r. do godziny 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. Wadium może
być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w
Szczecinie nr PKOPPLPW 35124038131111000043756331. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 205 z późn. zm.)- w kasie wewnętrznej Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, pok. nr 212 (II piętro).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający będzie dokonywał przedpłat ceny tramwaju na zasadach pisanych w we wzorze umowy –
załączniku nr 6 do SIWZ w paragrafie 10. Wykonawca może wystąpić do zamawiającego: o dokonanie
pierwszej przedpłaty w kwocie nie większej niż 15 % ceny tramwaju w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy
oraz o dokonanie drugiej przedpłaty w kwocie nie większej niż 25 % ceny tramwaju w terminie 360 dni od
zawarcia umowy, pod warunkiem braku lub usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez zamawiającego
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na etapie kontroli procesu produkcyjnego. Warunkiem zapłaty każdej przedpłaty będzie złożenie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej roszczenie o zwrot przedpłaty.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają
następujące warunki dodatkowe: a) wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie dostawę minimum dwóch przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych tramwajów
podobnych do objętych przedmiotem zamówienia dostarczonych łącznie lub w dwóch odrębnych dostawach.
Przez określenie – wersja niskopodłogowa – przyjmuje się tramwaj o powierzchni niskiej podłogi wynoszącej od
60 do 100 % części pasażerskiej; b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000 PLN,
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia
nie mniejszą niż 3 000 000 PLN. Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na
PLN według podanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut na dzień ukazania
się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie
Spełnia/Nie spełnia. 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną, 2)
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Aktualne
zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy - wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa
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każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej siwz oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W
przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go łącznie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy z wykonawców ma
obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście
dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedną wspólną ww. informację. Warunek zostanie uznany przez
zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 2) Polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000
PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli
wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
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1. Cena. Waga: 85.
2. Udział niskiej podłogi. Waga: 15.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

72/ZP/GZ/2008.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.1.2009.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: W przypadku pobrania wydruku SIWZ u zamawiającego: - kasa w siedzibie
zamawiającego - pokój nr 212 (II piętro), - przelew – na rachunek PKOPPLPW 35124038131111000043756331
za zaliczeniem pocztowym.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.1.2009 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 27.1.2009 - 09:30.
Miejsce: Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, sala nr 103.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.
 (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 78 00.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie
10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.
 (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 78 00.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
5.12.2008.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

