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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580539-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego
2021/S 220-580539
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
Adres pocztowy: UL. RYSIA 3
Miejscowość: WŁOCŁAWEK
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
E-mail: marta.krygier@mpk.com.pl
Tel.: +48 542309300
Faks: +48 542369594
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.mpk.com.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 nowych autobusów elektrycznych klasy MAXI oraz ładowarek dwufunkcyjnych-dwustanowiskowych
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku”
Numer referencyjny: NE/EZP- I/1/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa nowych autobusów elektrycznych klasy MAXI oraz ładowarek
dwufunkcyjnych - dwustanowiskowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we
Włocławku” (w ramach Programu „Zielony Transport Publiczny” Faza I, ogłoszony przez NFOŚiGW).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa 11 nowych autobusów elektrycznych klasy MAXI dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o.o. we Włocławku, w trzech dostawach.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa 11 nowych autobusów elektrycznych klasy MAXI dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o.o. we Włocławku, w trzech dostawach:
1 dostawa - 9 miesięcy od podpisania umowy;
2 dostawa - 13 miesięcy od podpisania umowy;
3 dostawa – 17 miesięcy od podpisania umowy.
Szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ – Wymagania techniczne dla autobusów
elektrycznych.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o parametrach zgodnych z SWZ, Wymaganiami technicznymi,
złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu oferty Wykonawcy.

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 miesiącach: 17
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
Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa 6 ładowarek dwufunkcyjnych - dwustanowiskowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o.o. we Włocławku, w trzech dostawach.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31158000 Ładowarki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa 6 ładowarek dwufunkcyjnych - dwustanowiskowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o.o. we Włocławku, w trzech dostawach:
1 dostawa - 8 miesięcy od podpisania umowy;
2 dostawa - 12 miesięcy od podpisania umowy;
3 dostawa – 16 miesięcy od podpisania umowy.
Szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku 4a do SWZ – Wymagania techniczne dla ładowarek i systemu
monitoringu.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o parametrach zgodnych z SWZ, Wymaganiami technicznymi,
złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu oferty Wykonawcy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

12/11/2021
S220
https://ted.europa.eu/TED

3/8

Dz.U./S S220
12/11/2021
580539-2021-PL

4/8

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa wymagań co do spełnienia w/w warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 10 000 000,00 zł. –
dotyczy Części I,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000, zł. –
dotyczy Części II.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 10 000 000,00 zł. –
dotyczy Części I,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000, zł. –
dotyczy Części II.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Warunek ten zostanie spełniony gdy, Wykonawca w wykazie wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie dostawę/ dostawy na łączną liczbę co najmniej 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych
klasy MAXI, z których:
- co najmniej 3 sztuki pochodziły z jednego 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 (przez elektryczny autobus pochodzący z danego kraju należy
rozumieć autobus elektryczny całkowicie uzyskany tj. wyprodukowany w danym kraju);
- co najmniej 3 elektryczne autobusy są eksploatowane w liniowym ruchu pasażerskim przez okres minimum 12
miesięcy;
wraz z podaniem liczby pojazdów, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
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powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór stanowi Załącznik nr 5 lub 5 a/ do SWZ (w
zależności od CZĘŚCI na którą ofertę składa Wykonawca)
Dotyczy części I.
Zamawiający nie wymaga, aby dostawy autobusów następowały w ramach jednego zamówienia i na rzecz tego
samego Zamawiającego.
b) Warunek ten zostanie spełniony gdy, Wykonawca w wykazie wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie dostawę/ dostawy na łączną liczbę 2 ładowarek dwufunkcyjnych – dwustanowiskowych.
Dotyczy części II.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Warunek ten zostanie spełniony gdy, Wykonawca w wykazie wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie dostawę/ dostawy na łączną liczbę co najmniej 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych
klasy MAXI, z których:
- co najmniej 3 sztuki pochodziły z jednego 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 (przez elektryczny autobus pochodzący z danego kraju należy
rozumieć autobus elektryczny całkowicie uzyskany tj. wyprodukowany w danym kraju);
- co najmniej 3 elektryczne autobusy są eksploatowane w liniowym ruchu pasażerskim przez okres minimum 12
miesięcy;
wraz z podaniem liczby pojazdów, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór stanowi Załącznik nr 5 lub 5 a/ do SWZ (w
zależności od CZĘŚCI na którą ofertę składa Wykonawca)
Dotyczy części I.
Zamawiający nie wymaga, aby dostawy autobusów następowały w ramach jednego zamówienia i na rzecz tego
samego Zamawiającego.
b) Warunek ten zostanie spełniony gdy, Wykonawca w wykazie wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie dostawę/ dostawy na łączną liczbę 2 ładowarek dwufunkcyjnych – dwustanowiskowych.
Dotyczy części II.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
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1.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 1 - 800.000,00 zł
Część 2 – 25.000,00 zł
1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tekst ujednolicony (Dz. U. z 2016
r. poz. 359.).
1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. O/Włocławek Nr 66102051700000100200058453 wraz z podaniem numeru przetargu.
1.4. Wadium wniesione przelewem na konto Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli
przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1.Umowy zostaną zawarte na warunkach określonych w SWZ oraz zgodnie ze wzorem umowy załączonym do
SWZ (załączniki Nr 8 i 8 a do SWZ).
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 ust 1 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy,
uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
8. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

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: 14/12/2021
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: 13/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2021
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi dnia 14.12.2021 r. o godz. 12 :00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Spółka z o.o., ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek, na komputerze Zamawiającego po
odszyfrowaniu ofert. Otwarcie ofert
następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 Pzp, co oznacza, że
Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, iż przypadek, gdy w każdym z oferowanych autobusów oraz urządzeniach
infrastruktury ładowania autobusów, będących przedmiotem niniejszego postępowania, udział towarów
produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, 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, nie będzie przekraczał 50 % (w ujęciu wartościowym), skutkować będzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuci ofertę, 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, nie przekracza 50 %.)

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: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701
Faks: +48 225487700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
3. Zgodnie z art. 514 ustawy Pzp:
3.1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej;
3.2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
4. Zgodnie z art. 515 ust. 1 ustawy Pzp:
4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
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
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701
Faks: +48 225487700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2021
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