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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248920-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Autobusy elektryczne
2022/S 090-248920

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl 
Tel.:  +48 598489300
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.slupsk.pl/pl

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:
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą 
ładowania

II.1.2) Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą 
ładowania

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: 13 800 000.00 EUR

II.2) Opis
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31158000 Ładowarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Autobusy elektryczne, ładowarka zajezdniowa plug-in - Kobylnica przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica
Ładowarka pantografowa - Słupsk przy ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-200 Słupsk

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI z napędem elektrycznym;
2) zaprojektowanie, dostawa, montaż i całość prac budowlanych łącznie z uruchomieniem zespołu trzech 
ładowarek dwustanowiskowych w zajezdni autobusowej przy
ul. Transportowej 36 w Kobylnicy wraz infrastrukturą zasilania energetycznego dla systemu ładowania;
3) zaprojektowanie, dostawa, montaż i całość prac budowlanych łącznie z uruchomieniem jednej 
dwustanowiskowej ładowarki szybkiego ładowania z dwoma pantografami w rejonie pętli autobusowej przy ul 
Bitwy Warszawskiej 1 w Słupsku wraz z infrastrukturą zasilania energetycznego dla systemu ładowania;
4) zapewnienie dostępu do systemu zdalnego monitorowania stacji ładowania autobusów elektrycznych;
5) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego rejestrującego pracę pantografów oraz całość urządzeń 
szybkiego ładowania w rejonie pętli autobusowej;
6) udzielenie gwarancji na zakupione autobusy oraz infrastrukturę;
7) zapewnienie obsługi pogwarancyjnej na dostarczone autobusy i urządzenia;
8) udzielenie Zamawiającemu ograniczonej autoryzacji w zakresie co najmniej: obsługi silnika i układu 
bateryjnego oraz obsługi i napraw gwarancyjnych układów zawieszenia, jezdnego, pneumatycznego, 
hamulcowego, kierowniczego, chłodzenia i innych nie związanych bezpośrednio z magazynem energii 
elektrycznej w zakupionych pojazdach;
9) wyposażenie warsztatu Zamawiającego bez dodatkowych opłat w komplet urządzeń diagnostycznych 
niezbędnych do serwisowania dostarczonych autobusów oraz narzędzia specjalistyczne do napraw i obsług 
wymienione w zał. nr 1 do SWZ.
10) przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Szczegółowe wymagania formalne, techniczne, wyposażenie, warunki gwarancji i serwisu dla autobusów 
elektrycznych zostały opisane w załączniku nr 1 do SWZ. Dostarczone przez Wykonawcę autobusy muszą 
spełniać wymagania opisane w tym załączniku.
Szczegółowe wymagania formalne, techniczne, warunki gwarancji i serwisu dla infrastruktury do ładowania 
autobusów z infrastrukturą zasilania (przyłącza energetyczne SN, stacje TRAFO SN/NN, rozdzielnica, kable 
zasilania) oraz systemu monitorowania stacji ładowania autobusów elektrycznych (miasto, zajezdnia) zostały 
opisane w załączniku nr 2 do SWZ oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
SWZ.
Ponadto, Zamawiający zastrzega, że, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 PZP, odrzuci ofertę Wykonawcy, 
w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia 
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Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji 
Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, użytych do budowy autobusów nie przekracza 50%.
Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy dostawy zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy ograniczonej autoryzacji wewnętrznej, która nie może być sprzeczna z 
niniejszą specyfikacją, ani z zawartą umową.
W przypadku niezgodności zapisów umowy autoryzacji ze specyfikacją lub umową dostawy zastosowanie 
mają odpowiednie przepisy w/w dokumentów. Nie przedłożenie tej umowy przez Wykonawcę będzie podstawą 
odmowy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 
139 PZP. Informacja dotycząca sposobu składania oferty w procedurze odwróconej znajduje się w Rozdziale XV 
SWZ - Opis sposobu przygotowania ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 75%
Kryterium kosztu - Nazwa: Właściwości techniczne, eksploatacyjne i ekologiczne / Waga: 12%
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na baterie trakcyjne / Waga: 5%
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na cały pojazd / Waga: 5%
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na ładowarki i infrastrukturę zasilania / Waga: 3%

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
Postępowanie dotyczy projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku” współfinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w ramach programu priorytetowego 3.9 Zielony 
Transport Publiczny (Faza I).

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 015-036315

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:
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą 
ładowania
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lider konsorcjum: Scania Polska S.A. Stara Wieś Al. Katowicka 316 05-830 Nadarzyn NIP: 
5211014579
Adres pocztowy: Al. Katowicka 316
Miejscowość: Stara Wieś
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-830 Nadarzyn
Państwo: Polska
E-mail: Artur.Wojtowicz@scania.pl 
Tel.:  +48 223560100
Faks:  +48 223560101
Adres internetowy: https://www.scania.com/pl/pl/home.html
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Członek Konsorcjum - Ekoenergetyka – Polska S.A. 66-002 Zielona Góra NIP : 9731013938
Adres pocztowy: ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 66-002 Zielona Góra
Państwo: Polska
E-mail: contact@ekoenergetyka.com.pl 
Tel.:  +48 683282068
Adres internetowy: https://ekoenergetyka.com.pl/pl/
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: 18 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 800 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

Postępowanie dotyczy projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku” współfinansowanego
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w ramach programu 
priorytetowego 3.9 Zielony Transport Publiczny (Faza I).

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) 10 dni - od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni – od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja ta została przekazana w inny sposób niż wskazany w pkt 1;
3) 10 dni - od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej (dot. odwołania wobec treści ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia);
4) 10 dni - od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (dot. odwołania w przypadkach innych 
niż określone w ppkt 2 i 3);
5) 30 dni - od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
(dot. sytuacji, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty);
6) 6 miesięcy – od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
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