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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430649-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Autobusy elektryczne
2022/S 150-430649

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 142-407571)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/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

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).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/08/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 142-407571

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
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 art. 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,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.
Powinno być:
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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) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 
108 ust. 1 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
c) Oświadczenia 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) Oświadczenia 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) Dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
f) Oświadczenia Wykonawcy o rocznym przychodzie Wykonawcy I o przychodzie Wykonawcy w obszarze 
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata o obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres.
g) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem.
h) Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,
i) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
j) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - szczegółowe informacje zawarto w SWZ
k) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Informacje szczegółowe oraz 
dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne zawarto w SWZ.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

05/08/2022 S150
https://ted.europa.eu/TED

3 / 7



Dz.U./S S150
05/08/2022
430649-2022-PL

4 / 7

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
Powinno być:
c) osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie 
przychodu 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)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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.
Powinno być:
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 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.
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
„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.
Powinno być:
„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.
Zgodnie z art. 257 Prawa Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego 
zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w ramach projektu „Elektromobilne Opole – etap III”).
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
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Zamiast:
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.
Powinno być:
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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.
Przedmiotowe środki dowodowe:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda:
a) opisów, tj.:
- zakresu udzielonej autoryzacji - załącznik nr 1 do Warunków Serwisu (Uwaga: Zamawiający wskazał
minimalne wymogi),
- wykazu urządzeń i narzędzi specjalistycznych do diagnozy i regulacji układów, zespołów i podzespołów -
załącznik nr 2 do Warunków Serwisu (Uwaga: Zamawiający wskazał minimalne wymogi),
- kopii raportu technicznego drogowego zużycia energii (test E-SORT 2) przez oferowany autobus, o którym
mowa w pkt. 8.3 Opis Przedmiotu Zamówienia – Elektrobusy 12-metrowe i 18-metrowe,
- rysunków oferowanych stacji ładowania, o których mowa w pkt. 2.1 Opis Przedmiotu Zamówienia -
infrastruktura do ładowania autobusów,
Rysunki powinny zawierać co najmniej:
a. wymiary zewnętrzne oferowanych stacji ładowania (długość, wysokość, szerokość),
b. masę oferowanych stacji ładowania,
c. rzut podstawy oferowanych stacji ładowania wraz z wymiarami i oznaczeniami przepustów pod kable oraz
elementów kotwiących (kotew).
- karty charakterystyki płynu gaśniczego lub karty charakterystyki produktu,
- dokumentów wystawionych przez producentów podzespołów (silnika, skrzyni biegów, mostu napędowego,
przedniego zawieszenia), potwierdzających deklarowany przebieg między obsługami,
- opisów technologii zastosowanej w celu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych
szkieletu nadwozia i podwozia (ramy-kratownicy) z załączeniem dokumentów potwierdzających użyty gatunek
stali.
Powyższy warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w formie oświadczenia opis technologii
zastosowanej w celu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia i
podwozia (ramy-kratownicy) z załączeniem wykazu materiałów i podaniem normy oraz gatunku stali.
W przypadku potwierdzenia stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego metodą całopojazdowego katodowego
lakierowania zanurzeniowego w ramach jednego zamkniętego cyklu technologicznego (kryterium T1 i T2) w
tabelach dot. autobusów, Wykonawca załączy ponadto dokumentację techniczną i fotograficzną potwierdzającą
przeprowadzenie procesu kataforezy, w tym wskaże miejsce jej przeprowadzania.
b) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. aktualnego „Świadectwa Homologacji
Typu Pojazdu” wraz ze wszystkimi załącznikami dot. oferowanego autobusu (m.in. homologację ilości oraz
rozmieszczenie miejsc siedzących, homologację autobusu z zastosowanym silnikiem, skrzyni biegów, mostu
napędowego), o których mowa w pkt. 11 i 12 (punkty pod tabelą) Opis Przedmiotu Zamówienia – Elektrobusy.
W przypadku potwierdzenia spełnienia wymogów homologacji udzielonej zgodnie z częścią I Regulaminu
nr 118 EKG ONZ i/lub wymogów homologacji udzielonej zgodnie z częścią I Regulaminu nr 66 EKG ONZ
kopię dokumentu, sporządzonego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do
wykonywania badań homologacyjnych.
Wykonawca może zamiast powyższego zaświadczenia złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez
podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zgodnie z art. 107 Prawa, w przypadku braku w ofercie Wykonawcy przedmiotowych środków dowodowych, o
których mowa powyżej lub gdy złożone środki przedmiotowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
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złożenia lub uzupełnienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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