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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390451-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Autobusy elektryczne
2022/S 136-390451

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. w Zamościu
Adres pocztowy: ul. Lipowa 5
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Stańko, Krzysztof Łukaszczuk
E-mail: mzk@mzk.zamosc.pl 
Tel.:  +48 846384557
Faks:  +48 846384557
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.zamosc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.mzk.zamosc.pl/news/0/3/
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/
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:
Zakup autobusów elektrycznych oraz budowa niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu 
publicznego w Mieście Zamościu oraz gminach ościennych
Numer referencyjny: MZK/PN/EL/VII/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są:
1) sukcesywne dostawy 14 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, w tym: 
sukcesywne dostawy 10 sztuk autobusów z napędem elektrycznym o długości całkowitej, zawierającej się w 
przedziale od 11,8 metra do 12,2 metra, zwanych autobusami zeroemisyjnymi EV12 lub autobusami EV12 oraz 
sukcesywne dostawy 4 sztuk autobusów z napędem elektrycznym o długości całkowitej, zawierającej się w 
przedziale od 17,5 metra do 18,5 metra,
2) dostawa, montaż, podłączenie i pierwsze uruchomienie 7 sztuk fabrycznie nowych, mobilnych ładowarek 
przewodowych, dwustanowiskowych o mocy większej lub równej 120 kW (2x60 kW),
3) opracowanie i wdrożenie systemu: zarządzania ładowarkami Plug-in , zarządzania procesem ładowania 
autobusów, zarządzania energią w autobusach EV12 i EV18, zwanego dalej Systemem Monitorowania Pracy 
Ładowarek
4) obsługa gwarancyjna: autobusów EV12, autobusów EV18 oraz ładowarek Plug-in i systemu SMPiRO,
5) szkolenie pracowników Zamawiającego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31158000 Ładowarki
34121100 Autobusy transportu publicznego
34121400 Autobusy niskopodłogowe
45262210 Fundamentowanie
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000 Inne instalacje elektryczne
48100000 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48800000 Systemy i serwery informacyjne
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są:
1) sukcesywne dostawy 14 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, w tym:
- sukcesywne dostawy 10 sztuk autobusów z napędem elektrycznym o długości całkowitej, zawierającej się w 
przedziale od 11,8 metra do 12,2 metra, zwanych dalej autobusami zeroemisyjnymi EV12 lub autobusami EV12,
- sukcesywne dostawy 4 sztuk autobusów z napędem elektrycznym o długości całkowitej, zawierającej się 
w przedziale od 17,5 metra do 18,5 metra, zwanych dalej autobusami zeroemisyjnymi EV18 lub autobusami 
EV18,
2) dostawa, montaż, podłączenie i pierwsze uruchomienie 7 sztuk fabrycznie nowych, mobilnych ładowarek 
przewodowych, dwustanowiskowych o mocy większej lub równej 120 kW (2x60 kW), zwanych dalej 
ładowarkami Plug-in,
3) opracowanie i wdrożenie systemu: zarządzania ładowarkami Plug-in , zarządzania procesem ładowania 
autobusów, zarządzania energią w autobusach EV12 i EV18, zwanego dalej Systemem Monitorowania Pracy 
Ładowarek,
4) obsługa gwarancyjna: autobusów EV12, autobusów EV18 oraz ładowarek Plug-in i systemu SMPiRO,
5) szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów elektrycznych EV12 i 
EV18, zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na magazyn energii elektrycznej w autobusach EV12 i EV18 / 
Waga: 20%
Cena - Waga: 80%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
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
Przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego nr 3.9 „Ochrona atmosfery, Zielony 
transport publiczny (Faza I)”.

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 precyzuje warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 46 
000 000 zł(słownie: czterdzieści sześć milionów złotych),
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 46 000 000 zł (słownie: 
czterdzieści sześć milionów złotych), osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy w tym okresie minimalnego przychodu rocznego w zakresie działalności wynoszącego 
co najmniej 46 000 000 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych) w tym minimalnego rocznego 
przychodu w zakresie działalności objętej zamówieniem 15 000 000 zł(słownie: piętnaście milionów złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Należyte wykonanie dostaw polegających na wprowadzeniu do obrotu na rynku państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 
przedsiębiorców, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujących zamówienia o charakterze, zakresie i 
wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających na:
(i) dostawie co najmniej 8 sztuk miejskich niskopodłogowych dwuosiowych autobusów elektrycznych o długości 
całkowitej od 11,80 do 12,20 m i spełniających warunki określone w pkt. (iii),
(ii) dostawie co najmniej 3 sztuk miejskiego niskopodłogowego trzyosiowego elektrycznego autobusu 
przegubowego o długości całkowitej od 17,50 m do 18,75 m i spełniającego warunki określone w pkt. (iii ),
(iii) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy, o których mowa w pkt. (i) i (ii) oferowane w niniejszym 
postępowaniu, posiadały następujące cechy wspólne:
- kategoria M3 - klasa I – pojazdy niskopodłogowe w rozumieniu definicji zawartych w Regulaminie nr 107 
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy 
dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2018/237] 
(Dz.U.UE.L.2018.52.1 z dnia 2018.02.23 z późn.zm.), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ,
- rodzaj pojazdów, tj. autobusy elektryczne, przy czym jako autobus elektryczny rozumie się autobus w 
rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do 
napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, 
zgodnie z art. 2 ust. 12 Ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
- dostawy, o których mowa w pkt (i) oraz (ii) nie muszą być zrealizowane w ramach jednej umowy.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj. wobec których nie zachodzą 
okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 108 ust. 2 ustawy Pzp. z uwzględnieniem postanowień, 
o których mowa w art. 393 ust. 4, tj. w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego 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 oraz wobec których nie zachodzą dodatkowe podstawy wykluczenia, o 
których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 900 000,00 zł 
(słownie: dziewięćset tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące 
wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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Informacje na temat rozliczeń między Wykonawcą a Zamawiającym zostały określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (Projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są 
do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda 
złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w SWZ oraz Załącznikach do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik 
nr 9 do SWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2022
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: 16/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Lipowa 5, Polska (świetlica zakładowa).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z Rozdziałem IV pkt 10 SWZ.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega, że odrzuceniu będą podlegały oferty, w których udział produktów, pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym 
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traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 
2014/25/UE, nie przekracza 50%.
Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na stronie zamawiającego: http://www.mzk.zamosc.pl/
news/0/3/

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym.
6. 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.
7. 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 
elektroniczne, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 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.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1 
ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 
dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2022
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