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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292780-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Tramwajowe wagony pasażerskie
2018/S 128-292780

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Urych
E-mail: j.urych@tram-silesia.pl 
Faks:  +48 322510096
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tram-silesia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wagonów tramwajowych wieloczłonowych, niskopodłogowych.
Numer referencyjny: UE/JRP/B/454/2017

II.1.2) Główny kod CPV
34622100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 27 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych tramwajów
jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, o nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakości, o
długości minimalnej 22 m nie więcej niż 25 m (zwanym dalej wagonem 25-metrowym) oraz 8 sztuk fabrycznie
nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, o nowoczesnej
konstrukcji i wysokiej jakości o długości minimalnej 30 m nie więcej niż 32 m (zwanym dalej wagonem 32-
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metrowym) wraz z dostawą pakietów naprawczych i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do eksploatacji
wagonów.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 220 987 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 27 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych tramwajów
jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, o nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakości, o
długości minimalnej 22 m nie więcej niż 25 m (zwanym dalej wagonem 25-metrowym) oraz 8 sztuk fabrycznie
nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, o nowoczesnej
konstrukcji i wysokiej jakości o długości minimalnej 30 m nie więcej niż 32 m (zwanym dalej wagonem 32-
metrowym) wraz z dostawą pakietów naprawczych i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do eksploatacji
wagonów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: rozwiązania techniczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zamówienia dostawy do 5 sztuk nowych
wagonów tramwajów 25-metrowych o parametrach i wyposażeniu identycznym, jak dla wagonów tramwajowych
objętych przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia woli, określając w nim
wielkość zamówienia dostawy w ramach prawa opcji. Przedmiotowe oświadczenie może zostać złożone
Wykonawcy nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Końcowy termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji
ustala się na dzień 30.9.2022 r.
3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji jest pozyskanie przez Zamawiającego środków
finansowych na zamówienie dostawy wagonów tramwajowych objętych prawem opcji, jak i zapotrzebowanie
Zamawiającego na nowe wagony tramwajowe.
4. Dla wagonów tramwajowych objętych prawem opcji obowiązują identyczne warunki dostawy, jak dla
wagonów tramwajowych objętych przedmiotem zamówienia (tj. m.in. zakresu gwarancji i rękojmi, dokumentacji
technicznej, licencje i oprogramowanie).
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, jednostkową ceną każdego wagonu
tramwajowego, zakupionego w ramach prawa opcji, będzie cena z oferty Wykonawcy, dla wagonu
tramwajowego 25-metrowego objętego przedmiotem zamówienia podstawowego bez pakietu naprawczego i
sprzętu specjalistycznego.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.06.01.00-00-0022/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 144-297809

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Zakup wagonów tramwajowych wieloczłonowych, niskopodłogowych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
ul. Zygmunta Augusta 11
Bydgoszcz
85-082
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 242 350 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 220 987 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297809-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Faks:  +48 224587800
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:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy czynności innych niż określone
w punkcie 1 i 2.

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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2018

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

