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Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 20t 4 l 2|.5 l UE

fuŁcja l: Podmiot zamawiająE}ł

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo
Adres pocztowy: ul. lnżynierska 6
Miejscowość: Świdnica
Kod NUTS: PLSl 7 Wałbrzyski
Kod por:ztowy: PL*58*l 00
państwo: polska

E-mail : sekretariat@mpk,swidnica, pl
Tel,: +4.8 748518l 00/+48 7g3g8}34g
Faks: +48 746604590l +48 74851 81 03
Adresy internetowe:
Cłówny adres. https : / /www. m pk. swid nica. pl

Komunikacyjne "Świdnica'' Sp. z o.(),

1,3) Komunikacja
NieograniczonY, Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moz1.Ia
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.mpk.swidnica.pl
więcej informacji mozna uzyskać pod adresem podanym powyżej
OfertY lub wnioski o doPuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłar1 drogą
elektron iczną za pośred nictwem : https: / / miniportal,uzp,gov. pl

1,6) Główny przedmiot działalności
M iejs ki transport kolejowy, tramwajowy, trolej busowy l u b autobu sowy

Ek:ja ll: Przedmiot

ll,l ) wielkość lub zakres zamówienia
l1.1,l ) Nazwa:

Zakup i dostawa 6 autobusów elektrycznych.
Numer referencyjny: 1 l AE l 2021

ll,l .2) Główny kod CPV
34121 l 0O Autobu5y transportu publicznego



l1.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

ll,l ,4) Krótki opis:
przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa taboru bezemisyjnego do obsługi liniikomunikacji miejskiej - 6 szt. autobusów o napędzie l0o% elektrycznym.

ll, l .5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: l3 800 000.00 PLN

l1,1.6) lnformacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

|1.2) Opis

|1.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
341 4491 0 Autobusy elektryczne

l1,2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PLsl7 Wałbrzyski
Cłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ''Świdnica'' Sp, z o.o,
ul. lnzynierska 6
58-] 0O świdnica
Polska

|1.2.4) Opis zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa taboru bezemisyjnego do obsłr;gi linii
komunikacji miejskiej - 6 szt, autobusów o napędzie l o0% elektrycznym.

l1,2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedYnYm kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

l1,2,6) Szacunkowa wartość

|1,2,7) Okres obowiązlłłlania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okreswmiesiącach: lB
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

l1.2,.l 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

l1.2.'l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

l1.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/pro9ramu finansowanego Ze środków Unii Europejskiej:
nie

|1.2.1 4) Informacje dodatkowe

ll1.1) Warunki udziału

ll1,1 ,l ) Zdo|noŚĆ do Prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z rł,pisem
do rejestru zawodowego ]ub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zgodnie z SWZ,

ll1.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z SWZ.

ll1.1.3) zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z SWZ.



ll1,1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zgodnie z SWZ.

ll1.1 .6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium: 4l4 000,00 PLN,

§gŁcja !V: Procedura

lV.l ) Opis

lV.l .l ) Rodzaj procedury
procedura otwarta

lV,1,3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
lV,l,8) lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
lV.2) lnformacje administracyjne

lv,2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: l 7l01 l2022
Czas lokalny: l2:00

lV,2,3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom

lv,2,4) JęzYki, w których można sPorządzaćoferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

lV,2,6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

lV,2,7) Warunki otwarcia ofert
Data: l7l01 12022
Czas lokalny: l2:l5
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąPi dnia t7.01.2O22r. w siedzibie Miejskie przedsiębiorstwrl
KomunikacYjne "Świdnica" Sp. z o.o,,58-10O Świdnica, ul. lnzynierska 6. polsl:a. Sala
narad, na komPuterzeZmawiającego po odszyfrowaniu ofert, otwarcie ofert
nastęPuje Po?rzez uzYcie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniptlrtalu.

§gkcja Vl: lnformacje uzupełnilrjące

v|.1) lnformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

V|.3) lnformacje dodatkowe:
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie Art. 393 ust, l pkt 4 Ustawy Pzp.

V1.4) Procedury odwoławcze
v|.4.1) organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 1 7A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy:02-676
państwo: polska

E-mail : odwolanie@uzp.9ov. pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Ad res i nternetowy: www,uzp.9ov. pl / kio

V1,4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:



l, WYkonawcY oraz.innemu podmiotowi , jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz Poniósł lub moze ponieść szkodę w wyniku naruszenia przl,z
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w lX
ustawy PZp,
l. 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 projektowan" port"nowienia
umowy;
2,2, zaniechanie czYnnoŚci w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2,3. zaniechanie PrzeProwadzenia postępowania o udzie|enie zamówienia napodstawie ustawy, mimo ze zamawiający był do tego zobowiązany.
3. Zgodnie z art. 5l4 ustawy Pzp:
3,1, Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby,w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej;
3,2. OdwołującY Przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo w Postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jezeli zostało
ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwrlłania w
taki sPosób, abY mÓ9ł onzapoznać się z jego treścią przed upływem tego terTinu.
DomniemYwa się, ze Zamawiający mogł zapoznać się z treścią odwołania prze:d
upływem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwołarlia albo
jego koPii nastąPiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu ślodków
komu ni kacj i eIektron icznej;
4. Zgodnie z art. 5l5 ust. 1 ustawy Pzp:
4.1. odwołanie wnosi się w terminie l0 dni od dnia przekazania informacji o
czYnnoŚci Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli inforntacja
została Przekazana Przy uŻyciu Środków komunikacji elektronicznej, albo l5 rlni -jezeli informacja została przekazana w inny sposób;
4.2. odwołanie wobec treŚci ogłoszeniawszczynającego postępowanie o udzit:lenie
zamówienia lub wobec treŚci dokumentów zamówienia wnosi się w terminie l 3 dni od
dnia publikacji ogłoszonej w dzienniku urzędowym unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4.3.0dwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.4.1.i 4.2. wnosi sir; w
terminie l0 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej
starannoŚci moŻna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wn iesienia.

V|.4.4) Źródło,gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 1 7A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
państwo: polska

E-mail : odwolanie@uzp.9ov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www. uzp.gov, pl / kio

V|.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29ll1 l2021


