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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:652024-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego
2022/S 226-652024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

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 autobusów komunikacji miejskiej, zasilanych energią elektryczną
Numer referencyjny: LP.281.99.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów 
miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w specyfikacji 
warunków zamówienia zwanej dalej SWZ.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu 
przyznane.
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym 
oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 
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przedsiębiorców, lub państw wobec, których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, 
nie przekracza 50%.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 94 618 510.56 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zakup autobusów standardowych wraz z ładowarkami
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
34144910 Autobusy elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Obsługi Autobusów MPK S.A na terenie Krakowa

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach ZADANIA 1 zamówienie obejmuje:
1. zamówienia podstawowe, tj. dostawę 4 sztuk autobusów STANDARDOWYCH wraz z wyposażeniem 
elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną 
autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach 
określonych w SWZ oraz 4 sztuk dedykowanych do każdego autobusu standardowego urządzeń ładujących za 
pośrednictwem złącza plug-in (ładowarek).
2. zamówienia opcjonalne, tj. dostawę do 3 sztuk autobusów STANDARDOWYCH wraz z wyposażeniem 
elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną 
autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach 
określonych w SWZ oraz do 3 sztuk dedykowanych do każdego autobusu standardowego urządzeń ładujących 
za pośrednictwem złącza plug-in (ładowarek).
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie podstawowe - do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamówienie opcjonalne – do 12 miesięcy od daty przekazania Wykonawcy pisemnej informacji o realizacji opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne / Waga: 35%
Cena - Waga: 65%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z OPCJI. Wskazanie 
opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do 
dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu jego niezrealizowania. Decyzja o 
realizacji opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Realizacja opcji odbywać się będzie na 
podstawie pisemnej informacji Zamawiającego złożonej Wykonawcy w terminie nie później niż do 3 miesięcy 
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od daty podpisania umowy. W przypadku rezygnacji z realizacji opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie 
Wykonawcę w terminie nie później niż do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
Liczba autobusów i ładowarek objętych zamówieniem w ramach opcji będzie uzależniona od wysokości 
posiadanych i przyznanych Zamawiającemu środków na ten cel.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Rozbudowa zeroemisyjnej floty autobusów elektrycznych w celu obsługi systemu Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie – kontynuacja” nabór w trybie pozakonkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.5.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI 
– ZIT”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
W kryterium technicznym ocena nastąpi za: okres gwarancji całopojazdowej, liczbę wszystkich miejsc 
pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących), wyposażenie autobusów w systemy bezpieczeństwa, 
termin dostawy, lokalizację magazynów energii w autobusie, wartość masy nieresorowanej zawieszenia osi 
napędowej, wysokość pojazdu, możliwość wymiany wewnętrznych ogniw modułów, zużycie energii elektr.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zakup autobusów przegubowych wraz z ładowarkami
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
34144910 Autobusy elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Obsługi Autobusów MPK S.A na terenie Krakowa

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach ZADANIA 2 zamówienie obejmuje:
1. zamówienia podstawowe, tj. dostawę 18 sztuk autobusów PRZEGUBOWYCH wraz z wyposażeniem 
elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną 
autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach 
określonych w SWZ oraz 18 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za 
pośrednictwem złącza plug-in (ładowarek) .
2. zamówienia opcjonalne, tj. dostawę do 3 sztuk autobusów PRZEGUBOWYCH wraz z wyposażeniem 
elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną 
autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach 
określonych w SWZ oraz do 3 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących 
za pośrednictwem złącza plug-in (ładowarek)
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie podstawowe - do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamówienie opcjonalne – do 12 miesięcy od daty przekazania Wykonawcy pisemnej informacji o realizacji opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne / Waga: 35%
Cena - Waga: 65%
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z OPCJI. Wskazanie 
opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do 
dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu jego niezrealizowania. Decyzja o 
realizacji opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Realizacja opcji odbywać się będzie na 
podstawie pisemnej informacji Zamawiającego złożonej Wykonawcy w terminie nie później niż do 3 miesięcy 
od daty podpisania umowy. W przypadku rezygnacji z realizacji opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie 
Wykonawcę w terminie nie później niż do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
Liczba autobusów i ładowarek objętych zamówieniem w ramach opcji będzie uzależniona od wysokości 
posiadanych i przyznanych Zamawiającemu środków na ten cel.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Rozbudowa zeroemisyjnej floty autobusów elektrycznych w celu obsługi systemu Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie – kontynuacja” nabór w trybie pozakonkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.5.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI 
– ZIT”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
W kryterium technicznym ocena nastąpi za: okres gwarancji całopojazdowej, liczbę wszystkich miejsc 
pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących), wyposażenie autobusów w systemy bezpieczeństwa, 
termin dostawy, lokalizację magazynów energii w autobusie, wartość masy nieresorowanej zawieszenia osi 
napędowej, wysokość pojazdu, możliwość wymiany wewnętrznych ogniw modułów, zużycie energii elektr.

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 102-286951

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
zakup autobusów standardowych wraz z ładowarkami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/11/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Irizar e-mobility S.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: ES-B75103515
Adres pocztowy: Erribera Industria Gunea 1, Gipuzkoa
Miejscowość: Aduna
Kod NUTS: ES212 Gipuzkoa
Kod pocztowy: 20150
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 690 510.56 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
zakup autobusów przegubowych wraz z ładowarkami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 524-00-15-630
Adres pocztowy: ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle
Miejscowość: Owińska
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-005
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 928 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Dostawa dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza 
plug-in (ładowarek)

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,— 15 dni 
od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w powyżej.Odwołanie wobec treści ogłoszenia 
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. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 515 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp 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, w 
przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2022
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