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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422438-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
2021/S 161-422438

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl 
Tel.:  +48 583236185
Faks:  +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Ogród Zoologiczny
Adres pocztowy: ul. Karwieńska 3
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-328
Państwo: Polska
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl 
Tel.:  +48 583236185
Faks:  +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Zarząt Transportu Miejskiego w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Na Stoku 49
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-874
Państwo: Polska
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl 
Tel.:  +48 583236185
Faks:  +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańśkie Nieruchomości
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 74
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-254
Państwo: Polska
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl 
Tel.:  +48 583236185
Faks:  +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 36
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-254
Państwo: Polska
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl 
Tel.:  +48 583236185
Faks:  +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne
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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
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Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa ośmiu samochodów osobowych o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem dodatkowym dla 
Gminy Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych.
Numer referencyjny: BZP.271.56.2021

II.1.2) Główny kod CPV
34115200 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu samochodów osobowych jednej marki o napędzie elektrycznym 
na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
1) siedmiu samochodów o zasięgu min 340 km, w tym jeden z wyposażeniem dodatkowym oraz
2) jednego samochodu o zasięgu min. 400 km,
według wymogów przedstawionych w specyfikacji warunków zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu samochodów osobowych jednej marki o napędzie 
elektrycznym na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
1) siedmiu samochodów o zasięgu min 340 km, w tym jeden z wyposażeniem dodatkowym oraz
2) jednego samochodu o zasięgu min. 400 km
według wymogów przedstawionych w specyfikacji warunków zamówienia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że marka musi być taka sama dla wszystkich ośmiu samochodów.
2. Maksymalny czas realizacji dostawy samochodów od daty podpisania umowy: 160 dni kalendarzowych.
3. Oferowane samochody osobowe winny być:
1) nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń;
2) sprawne technicznie, kompletne i gotowe do użytku;
3) wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.
4. Oferowane samochody osobowe winny:
1) spełniać wymagania zerowego spalania paliw i zerowej emisji spalin EURO 6 (WLTP);
2) posiadać wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty dopuszczenia do ruchu 
drogowego wynikające z Działu III, Rozdział 1a i 1b ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 
roku (Dz. U z 2021 roku, poz. 450 ze zm.);
3) spełniać warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przez 
obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów poruszających się po drogach publicznych 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
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: tak
Opis opcji:
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 
poprzez zamówienie maksymalnie dwóch dodatkowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym o 
zasięgu 340 km, zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozdziale 2 ust. 3 SWZ.
2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodów 
osobowych z napędem elektrycznym (z zachowaniem specyfikacji technicznej aut, ceny, terminu dostawy 
oraz gwarancji wynikających ze złożonej oferty) na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o 
skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie do 31 grudnia 
2021 roku.
3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na oba samochody 
osobowe z napędem elektrycznym lub w dwóch częściach. W przypadku realizacji opcji w częściach 
Zamawiający złoży Wykonawcy kolejne oświadczenie nie później niż w terminie do 31 grudnia 2021 roku.
4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie 
stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania 
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tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego 
jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za faktycznie dostarczone dodatkowe samochody osobowe z napędem elektrycznym z zachowaniem cen 
wynikających ze złożonej oferty.
II.2.13)

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena - 60%
2) Okres gwarancji producenta na akumulatory- 15%
3) Termin dostawy- 15%
4) Zasięg WLTP dla pojazdów z min. zasięgiem 340 km- 8%
5) Zasięg WLTP dla pojazdu z min. zasięgiem 400 km- 2%
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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 stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, w tym zmiany umowy określa Rozdział 17 SWZ "Projektowane postanowienia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 10:00
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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: 30/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego na miniPortalu w 
zakładce "Deszyfrowanie".
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację z otwarcia ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się 
przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku: /UMGDA/SkrytkaESP
3) poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
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miniPortal: „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się wewnętrznym numerem postępowania (BZP.271.56.2021).
5. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 pkt. 3 adres email.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania w formie JEDZ.
2) opis oferowanych samochodów osobowych z napędem elektrycznym, jako przedmiotowy środek dowodowy.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy 
jest niekompletny, to Zamawiający wezwie wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia. Zamawiający może 
także żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:
a) Informację z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jej złożeniem;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 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;
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,w zakresie art. 108 ust. 1 
pkt 3-6 Pzp.
8. Zasady dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w Rozdz. 3 ust. 2 
SWZ.
9. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych opisano w Rozdz. 5 ust. 5 SWZ.
10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie 
przewiduje tez wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektr.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 241 ust. 1 pkt 7 PZP.

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2021
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