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Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy 

Sekcja I: Podmiot zamawiający 

I.1) Nazwa i adresy 

IREX 

Limanowskiego 50 

Szczecin 

70 – 220  

Polska 

Osoba do kontaktów: Jakub Jończy 

E-mail: irex@vztm.pl 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.vztm.pl 

I.2) Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: www.vztm.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: 

IREX 

ul. Limanowskiego 50 

Szczecin 

70 – 220  

Polska 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres 

podany powyżej 

I.3) Główny przedmiot działalności 

Miejski transport autobusowy 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1) Nazwa: 
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Dostawa autobusów spalinowych 

Numer referencyjny: 1/S/2019 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.3) Opis zamówienia: 

Cz. 1 

Zamówienie obejmuje dostawę 7 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych najpóźniej na 12 

miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów 

spalinowych standardowych tj. 9 - 10,5 m, takich samych, tej samej marki, tego samego typu, 

wyposażonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Cz. 2 

Zamówienie obejmuje dostawę 21 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych najpóźniej na 

12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych 

autobusów spalinowych standardowych tj. 11,5 - 13,5 m, takich samych, tej samej marki, tego 

samego typu, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Cz. 3 

Zamówienie obejmuje dostawę 13 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych najpóźniej na 

12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jedno lub dwuczłonowych 

autobusów spalinowych standardowych tj. 15 - 18,75 m, takich samych, tej samej marki, tego 

samego typu, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 

II.1.4) Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

II.1.5) Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 8 

Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 18 

Kryterium jakości - Nazwa: bezpieczeństwo / Waga: 8 

Kryterium jakości - Nazwa: komfort / Waga: 6 

Cena - Waga: 60 

II.1.6) Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak 
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II.1.7) Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.1.8) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

II.1.9) 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 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie 

sytuacji ekonomicznej finansowej, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10.300.000 PLN. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, polegać 

na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  

z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a PZP.  

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, dostawy co najmniej 10 autobusów niskopodłogowych, 

wyposażonych w napęd spalinowy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach 

określonych w art. 22a PZP. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

III.1.4) Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty muszą zostać złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”. 

III.1.5) Szczegółowe informacje nt. warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów 

składanych w tym zakresie 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1) Opis 

IV.1.1) Rodzaj procedury: Procedura otwarta 
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IV.1.2) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.3) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.4) Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.5) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak 

IV.2) Informacje administracyjne 

IV.2.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 07/01/2020 

Czas lokalny: 10:00 

IV.2.2) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski 

IV.2.3) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.4) Warunki otwarcia ofert 

Data: 07/01/2020 

Czas lokalny: 10:00 

Miejsce: 

IREX 

Limanowskiego 50 Szczecin  

70 – 220 Polska 

wyłącznie w pokoju nr 102 – księgowość, piętro I. 

Sekcja V: Informacje uzupełniające 

V.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

V.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 

V.3) Informacje dodatkowe: 

1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę. 

2. Oferta składa się z: 

a) Formularza oferty  

b) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy. W przypadku wskazania 

bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może 
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po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język 

polski; 

c) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca 

występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest 

do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 

Sekcja VI: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

VI.1) Szczegółowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

- wymagana norma emisji spalin: Euro 6, 

- pojazd niskopodłogowy, 

- pojazd MIDI w układzie drzwi 1-2-0 lub 1-2-2 lub 2-2-2, MAXI 2-2-2, MEGA 2-2-2 lub 2-2-2-2, 

- pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem przetargu,  

wcześniej nie użytkowany, 

- wyposażenie pojazdu w wyświetlacze diodowe LED w kolorze białym, z przodu 200 x 24 pkt, 

z boku 160 x 24 pkt, z tyłu 160 x 24pkt, oraz brygadówkę elektroniczną, 

- wyposażenie pojazdu w System Informacji Pasażerskiej, tj. sterownik SRG 5000P,  

tablica ETML 38, tablica ETM 22, 

- wyposażenie pojazdów MIDI i MAXI w 3, a pojazdów MEGA w 4 kasowniki KRG 8,  

znajdujących się przy drzwiach, 

- wyposażenie pojazdu w automat biletowy BM 07, który ma się znajdować naprzeciwko 

drugich drzwi, 

- wyposażenie pojazdu w system monitoringu wizyjnego, 

- wyposażenie pojazdu w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, system 

WEBASTO oraz w okna uchylne lub przesuwne, 

Sekcja VII: Wysłanie niniejszego ogłoszenia 

VII.1) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30.12.2019 

Niniejsze ogłoszenie nie jest prawdziwą ofertą przetargową, ogłoszenie wydane w celu 

urealnienia rozgrywki wirtualnym pracownikom vZTM. 

 Dokument wydany i zatwierdzony przez  
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