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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464189-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Fałków: Autobusy i autokary
2022/S 164-464189

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Fałków
Krajowy numer identyfikacyjny: 6581872063
Adres pocztowy: ul.Zamkowa 1A
Miejscowość: Fałków
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Pękala
E-mail: przetargi@falkow.pl 
Tel.:  +48 447873535
Faks:  +48 447873506
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.falkow.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków
Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121000 Autobusy i autokary

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w 
dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. 
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Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 789 000.00 EUR

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Fałków, woj świętokrzyskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w 
dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. 
Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji mechanicznej / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

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.1.8) 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) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 132-375817

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bus Trans Technik Sp. z o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: 9522137837
Adres pocztowy: ul.Municypalna 45
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-281
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 805 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 789 000.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zamawiający, na podstawie art. 106 ustawy Pzp żąda, by wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany 
sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe: a) 
materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, z których 
ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego 
w zakresie oferowanych zadań. Zaleca się, aby na dostarczanych materiałach informacyjnych zaznaczać 
fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Dopuszcza się złożenie materiałów w 
języku angielskim. Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia 
Zamawiającego podpisany przez wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie 
potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe 
środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego 
wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. 
Ponadto Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 255 ustawy Pzp 2) Zamawiający może 
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły 
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 3. Zamówienie może 
zostać udzielone wykonawcy, który: – nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
–– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o 
których mowa w: a) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; b) art. 5k rozporządzenia Rady 
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(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 4. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu 
i zasady ich składania określone są w rozdziale II SWZ. 5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale III ust. 5 SWZ. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku: — Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. — Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2022
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