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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407571-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Autobusy elektryczne
2022/S 142-407571

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 Komunikacyjny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Luboszycka 19
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-215
Państwo: Polska
E-mail: mzk@mzkopole.pl 
Tel.:  +48 774023100
Faks:  +48 774023136
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzkopole.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzkopole
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 8 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym z dostawą i 
montażem urządzeń infrastruktury ładowania.
Numer referencyjny: ZO.2521-10/22

II.1.2) Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Dostawa 8 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym wraz z 
dostawą i montażem urządzeń infrastruktury ładowania, w tym:
- 6 szt. elektrobusów 12-metrowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ,
- 2 szt. elektrobusów 18-metrowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ,
- urządzenia infrastruktury ładowania – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 
do SWZ oraz zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 27 760 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31158100 Ładowarki do baterii
45232221 Podstacje transformatorowe
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 8 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym wraz z 
dostawą i montażem urządzeń infrastruktury ładowania, w tym:
- 6 szt. elektrobusów 12-metrowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ,
- 2 szt. elektrobusów 18-metrowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ,
- urządzenia infrastruktury ładowania – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 
do SWZ.
Dla całej partii 8 szt. autobusów dostarczone oraz uruchomione zostaną 4 dwustanowiskowe stacjonarne 
stacje ładowania autobusów z napędem elektrycznym typu „plug-in” o maksymalnej mocy wyjściowej 120 kW 
z możliwością pracy w układzie 2 x 60 kW oraz 1 pantografowa stacjonarna stacja ładowania o maksymalnej 
mocy wyjściowej 300 kW, dodatkowo wyposażona w złącze typu „plug-in” o mocy wyjściowej 150 kW w celu 
ładowania awaryjnego na wypadek braku możliwości użycia pantografu. Ładowarki muszą posiadać certyfikaty 
dopuszczające je do użytkowania w Unii Europejskiej.
Termin realizacji zamówienia: do 300 dni od daty zawarcia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczno - eksploatacyjne / Waga: 35%
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 760 000.00 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Elektromobilne Opole – etap III” w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 – 
Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.
Projektowane postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy.

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 wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego 
zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp 
oraz na podstawie art. 5K Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w 
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.
Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie JEDZ) aktualnego na dzień składania ofert.
b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 
108 ust. 1 i ar. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 
ustawy Pzp. Oświadczenie aktualne na dzień złożenia.
d) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencki i konsumentów z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie aktualne na dzień złożenia.
e) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

26/07/2022 S142
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6



Dz.U./S S142
26/07/2022
407571-2022-PL

4 / 6

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie:
a) posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co 
najmniej 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na ubieganie się o kredyt w 
wysokości co najmniej 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
c) osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie obrotu 
rocznego z działalności wynoszącego co najmniej 18 000 000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych), w tym 
w obszarze objętym zamówieniem 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), bez podatku VAT.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia działalności oraz zdolności technicznej lub zawodowej, 
tj.: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonali/
wykonują w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej jedną dostawę min. 6 fabrycznie nowych autobusów 12-metrowych MAXI oraz
b) co najmniej jedną dostawę min. 2 fabrycznie nowych autobusów 18-metrowych MEGA
zgodnych z autobusami oferowanymi w niniejszym postępowaniu w zakresie typu podstawowych zespołów 
jezdnych i zespołów układu napędowego wraz z napędem elektrycznym zasilanym z magazynu energii 
elektrycznej oraz ładowaniem metodą „odwróconego” pantografu.
Wykonawcy przedłożą wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawca, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy (art. 119 ustawy Pzp). Wykonawca nie może, po upływie terminu składania 
ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
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ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (art. 
123 ustawy Pzp).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą oświadczenia w sprawie 
ponad 50% udziału towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi 
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. 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% (w ujęciu wartościowym).
Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstawach wykluczenia, dokumentów, w tym 
dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne opisano w SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 800.000,00 
zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach 
wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Szczegóły wnoszenia wadium opisano w SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie/formach określonych w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w wysokości 5% 
ceny oferty. Szczegóły zwrotu zabezpieczenia zamawiający zawarł we wzorze 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: 26/08/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 23/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzkopole.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą oświadczenia w sprawie 
ponad 50% udziału towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi 
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. 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% (w ujęciu wartościowym).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, 
przysługują podmiotom, o których mowa w art. 505 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 513 oraz w terminach opisanych w art. 515 ust. 1 pkt 
1 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2022
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