WZP.271-09/2018

Swarzędz, dnia 08.05.2018r.

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Dostawa siedmiu fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych o napędzie
hybrydowym, klasy MAXI na potrzeby komunikacji miejskiej w Swarzędzu,
stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu
unifikacji.
W dniu 08.05.2018 roku o godz. 10:30 w pok. 410 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
miało miejsce otwarcie ofert.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Nr
oferty

Nazwa firmy

Cena ofertowa brutto (kryterium nr 1)

SOLARIS Bus&Coach S.A.
1

ul. Obornicka 46

13.037.950,80 zł

Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska

Oferta nr 1 – Warunki techniczno-eksploatacyjne (kryterium nr 2)

Lp.

Parametr

Warianty

1.

Wykonanie
nadwozia

Poszycie zewnętrzne ze stali odpornej na korozję –
nierdzewnej 1.4003 wg PN-EN-10088, aluminium i/lub z
tworzyw sztucznych i ich kompozytów

X

Poszycie ze stali dwustronnie ocynkowanej – zabezpieczenie
metodą kataforezy KTL

Nie dotyczy

Inne dopuszczone materiały (należy wymienić/wykazać
materiały użyte do budowy nadwozia i podwozia):

Nie dotyczy

2.

Szkielet
Stal odporna na korozję – nierdzewna 1.4003 wg PN-ENnadwozia i
10088 i/lub aluminium
podwozia (rama)
Stal o podwyższonej jakości zabezpieczona metodą
kataforezy KTL
Inne dopuszczone materiały (należy wymienić/wykazać
materiały użyte do budowy nadwozia i podwozia):

3.

Rodzaj
napędu Szeregowy
hybrydowego
Szeregowo-równoległy
Równoległy

Oferowane
rozwiązanie
[zaznaczono X
przy
danej
pozycji]

X
Nie dotyczy
Nie dotyczy

X
Nie dotyczy
Nie dotyczy

4.

5.
6.

7.

Częstotliwość
obsług

Rodzaj
diesla

Nie dotyczy

Zaoferowanie przez Wykonawcę częstotliwości obsług silnika
zgodnie z zaleceniami producenta silnika mniej niż co 50.000
km

X

silnika Silnik 4 cylindrowy

Rodzaj
magazynu
energii
elektrycznej
Gwarancja
cały pojazd

Zaoferowanie przez Wykonawcę częstotliwości obsług silnika
zgodnie z zaleceniami producenta silnika co 50.000 km lub
więcej

Inny
Superkondensatory
Inne
na 48 m-cy lub dłuższy
Spełnia warunek minimalny, do 47 miesięcy

X
Nie dotyczy
X
Nie dotyczy
Nie dotyczy
X

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 13.000.000,00 zł.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1020) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust.
1a, art. 57 ust. 1 lub art . 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

