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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416071-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Autobusy elektryczne
2022/S 145-416071

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

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://miniportal.uzp.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.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 dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Numer referencyjny: 10/NR/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kobylnica, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI z napędem elektrycznym;
2) udzielenie gwarancji na zakupione autobusy;
3) zapewnienie obsługi pogwarancyjnej na dostarczone autobusy;
4) 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;
5) 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.
Ponadto, Zamawiający, 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 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 
- Opis sposobu przygotowania ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie dotyczy projektu pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
ramach wdrażania strategii elektromobliności w Słupsku" współfinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w ramach programu priorytetowego 3.9 Zielony 
Transport Publiczny (Faza I).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art 57 PZP (Prawa Zamówień Publicznych) mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust. 1 PZP oraz dodatkowo na podstawie wymienionych w 
SWZ przesłanek wykluczenia z art 109 ust. 1 PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ.
2. Zgodnie z art 58 ustawy PZP Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie.
3. Wykonawca, zgodnie z art 118 PZP, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały opisane w Rozdziale XI SWZ. Zamawiający będzie 
wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % wartości całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dot. zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zawarte są w Rozdziale XIX SWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębne faktury VAT za każdy autobus.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach wystawionych 
po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
a) każdy pojedynczy warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przynajmniej przez jednego 
Wykonawcę;
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa załącznik Nr 4 do SWZ - projekt umowy.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną deszyfrowane i otwarte za pośrednictwem miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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).
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VI.4) Procedury odwoławcze

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.4.3) 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:
26/07/2022
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