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Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrel<tywa 2014l25lUF

SeŁcja l: Podmiot zamawiający

1.1) Nazwa i adresy
Ofic.lalna nazwa, Mic.;skic l)rzcdsiebiorstwo Komunil<acy1 nc "Swidnica" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. lnżyniersl<a 6
Micjscowość: Świdnica
Kod NUTS: PLSl 7 Wałbrzyski
Kod pocztowy: PL 58 .l 00
państwo: polska

Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Zasobów Majątkowych mgr inż. Mirosław
Jaj l<o

E mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl
-Iel.: 

ł 48 748518l00/ t48 570525949
Faks: + 48 746604590l ł 48 7485 l 8l 03
Adresy internetowe:
Cłówny adres: https: / /www.mpk.swidn ica.pl

1.3) Komunikacja
Nicograniczony, pcłny i bczpośrcdni dostęp do dokumcnlów zamówicnia mozna
uzys l<ać bezpłatn ie pod ad rese m : https : / /www. mpl<.swidn ica, pl

Więcej informacji mozna uzyskać pod adresem podanym powyzej
Ofcrty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nalcży przesyłać drogą
e lel<troniczną za poś redn ictwem : https: / / m in iportal. uzp.9ov. pl

1.6) Główny przedmiot działalności
Miej s ki trans port l<olejowy, tramwajowy, trolej busowy l u b autobu sowy

§gksja ll: Przedmiot

l1.1) wielkość lub zakres zamówienia

l1.1 .l ) Nazwa:
Zakup, dostawa i montaz w Świdnicy ładowarek do ładowania wolnego i szybkiego
wraz z niczbędną infrastrukturą elcktroenergctyczną.
Numer referencyjny 2 l ŁE l 2022



l1.1 .2) Główny kod CPV
3l l 5B l 00 Ładowarki do baterii

l1.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

l1.1 .4) Krótki opis:
Zadanic nr 1 pn. Budowa clektroenergctycznej sieci l<ablowcj wraz z posadowicnicm
jednej stacji transformatorowej 20/0,4kV,
Zadanie nr 2 polegające na dostawie:

6 (szcŚciu) stacli stacjonarnych wolncqo ładowania typu PLUC lN o mocyładowania
min. 50 kW każda.

l (ednej)stacji szybkiego ładowania typu PANTOCRAF odwrócony o mocy min. 3O0
kW.

2 (dwóch)ładowarek mobilnych typu PLUC lN o mocy ładowania min.22 kW każda.
l1.1 .5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAI: 2 540 000.00 Pl N

l|. i .6) lnformacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

l1.2) Opis

|1.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
3l l 70000 Transformatory
45000000 Roboty budowlane
451l2l00 Roboty w zakresie kopania rowów
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
ielektroenergetycznych, autostrad, dró9, lotnisk ikolei; wyrównywanie terenu
4523222 l Podstacje transformatorowe
453 l 5 l 00 lnstalacyjne roboty elektrotechniczne
453l 5300 lnstalacje zasilania elektrycznego

l1,2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5l 7 Wałbrzysl<i
Cłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Swidnica 5B l00:
l . ul. lnżyniersl<a 6
2. ul. Emilii Plater

|1.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 pn. Budowa elel<troenergetycznej sieci kablowej wraz z posadowieniem
jednej stacji transformatorowej 20/0,akV.
Zadanie nr 2 polegające na dostawie:

6 (szeŚciu) stacji stacjonarnych wolnego ładowania typu PLUC lN o mocyładowania
min. 50 kW kazda.

l (ednej)stacji szybkiego ładowania rypu PANTOCRAF odwrócony o mocy min. 30O
kW.

2 (dwóch) ładowarck mobilnych typu PLUC lN o mocy ładowania min. 22 kW każda.

l1.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystl<ie l<ryteria są
wymienione tylko w dokumentac.li zamówienia

l1.2,6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 540 000.00 PLN

|1.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 30/05 l2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

l1.2,l0) lnformacje o ofertach wariantowych



Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

l1.2.1 l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

l1.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektui pro9ramu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nic

l1.2.1 4) lnformacje dodatkowe

Sekcja lll: lnformaęje o charakterze p_Ią!ryOyjT!, ekonomicznvną, finansowym i technicznvm

ll1.1) Warunki udziału

ll1.1 .1 ) zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Wyl<az i krotki opis warunl<ów:

Zgodnie z SWZ.

" ll1.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów l<walifikacji:
Zgodnie z SWZ.

l11.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis krytcriów kwalifikacji:
Zgodnie z SW Z,

lll.].4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wyl<az i krótki opis zasad i kryteriów:
Zgodnie z SV!Z.

ll1.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium: 75 000,00 Pl-N (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN).

Sekcja lV: Procedura

lV.l ) Opis

lV.1.1) Rodzaj procedury
procedura otwarta

lV.l .3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

lV.l .B) lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (CPA)

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: 0 1 l06l2022
Czas lokalny: 1 2:00

lv.2,3) szacunkowa datawysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom

lv,2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lubwnioski o dopuszczenie do udziału:
Po lsl< i

lV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Ol<res w miesiącach: 2 (od ustalonej daty sl<ładania ofert)

lV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01l06l2022
Czas lokalny: 1 3:00
M iejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2022. o godz. l3:00 w siedzibie Miejskiego
Przcdsiębiorstwa l(omunikacyjncao "Swidnica" Sp. z o.o., ul. lnzynicrska 6,9abinet
Prezesa, Polska, na komputerze 7amawiającego po odszyfrowaniu oferty. Otwarcie



ofert następuje poprzez uzycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na

miniportalu.

SeŁcja Vl : l nformacje uzup_e.lniające

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

Vl. 3) lnformacje dodatkowe:

V|.4) Procedury odwoławcze

v|.4.1) organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwoławczej
Adres pocztowy. ul. Postępu l7A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy,. 02 676
państwo. polska

E mail: odwolanie@uzp.gov.pl
' 'l-el.: ł 48 2245}770l

Faks: ł 4B 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl i kio

V|.4.3) Składanie odwołań
Dokładnc informaclc na tcmat tcrminów sl<ładania odwołań:
l. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi , jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub moze ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w lX
ustawy Pzp.
1. Zgodnie z art. 5l3 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projel<towane postanowienia
umowy;
2.2. zanicchanic czynności w postępowaniu o udziclenic zamówicnia, do kto"rtj

zamawiający był obowiązany na podstawie usfawy;
2,3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzlelenie zamówienia na
podstawic uStawy, mimo żc zamawiający był do tego zobowiązany.
3. Zgodnie z art. 5l4 Ustawy PZp.

3.]. Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby, w formie elel<tronicznej albo w postaci

e lektron icz ne 1;

3.2. Odwołujący przekazuje 7amawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektrclniczne.1 albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jezeli zostało
ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
tal<i sposób, aby mó9ł on 7.apo7.nać się z je9o treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, ze Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed

upĘwcm tcrminu do jcao wniesienia, jcżcli przckazanic odpowicdnio odwołania albo
jego kopii nastąpiło prz.ed upływem terminu do jego wniesienia prly użyciu środków
l<omu nikacji elektronicznej ;

Ą. Zgodnic Z art. 5] 5 ust. l ustawy PZp:

4.1, odwołanie wnosi się w terminie l0 dni od dnia przekazania informacji o

czynności Zamawiającego stanowiące1 podstawę jego wniesienia jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo l 5 dni
jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
4.2. odwołanie wobec treści ogłclszenia wsz.cz.ynającego postępowanie lub wobec
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie l0 dni od dnia publikacji
ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej ;

4.3.0dwołanic wobcc czynności innych niz okrcślonc w pkt.4. l .i4.2. wnosi się w
terminie l0 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności mozna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących



pod stawę jego wn i es ien ia. Odwołan ie wo bec treści ogłos z enia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia
wnosi się w terminie ] 0 dni od dnia publil<acji ogłoszenia w Dzicnnil<u Urzędowym UE

lub zamieszczcnla dokumcntów zamówicnia na stronic intcrnctowc.1 .

V|.4.4) Źrodło,gdzie mozna uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa, l(ra.lowa lzba Odwoławc7a
Adres pocztowy: ul, Postępu 1 7A
Micjscowość: Warszawa
Kod pocztowy.02 676
Państwo: PoIsl<a

I marl. odwolanie(4)uzp.qov.pI
]el.: + 4822458770|
Fal<s: + 48 22Ą587700
Adres internetowy, www.uzp.9ov.pl/kio

V|.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21 i04l2022


