
 
Gdynia, 2020-06-02 

 

Numer postępowania: PKA/PN-1/2020 

Nazwa postępowania: zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania 

autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

 

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.) informuję, iż w postępowaniu PKA/PN-1/2020 

na zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych 

wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych wpłynęły 3 – oferty. 

Otwarcie odbyło się w dniu 02.06.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego oraz 

udostępniona została transmisję na żywo na kanale YouTube Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Autobusowej Sp. z o.o.  

Zamawiający poinformował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia wynosi: 

Część I – 8 012 392,20 PLN brutto 

Część II – 12 210 923,40 PLN brutto 

W tabeli poniżej zamieszczono nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 02.06.2020 r. godz. 9:00) wraz z podaniem cen ofert, 

okresu gwarancji oraz sprawności energetycznej oferowanych stacji ładowania w warunkach 

znamionowych. 

LP. Wykonawca Cena brutto (zł) Okres 
gwarancji 
(m-ce) 

Sprawności 
energetycznej 
oferowanych 
stacji 
ładowania (%) 

1 
EVPS sp. z o.o. 
Ul. Osowiec 6 
14-260 Lubawa, Polska 

Część I – 8 216 400,00 
Część II – 9 614 910,00 

Część I – 60 
Część II – 60  

Część I – 96.3 
Część II – 96.3   

2 

Medcom Sp. z o.o. 
Ul. Jutrzenki 78A 
02-230 Warszawa, 
Polska 

Część I – 8 339 400,00 
Część II – 10 880 580,00 

Część I – 60 
Część II – 60  

Część I – 95 
Część II – 95 

3 

Konsorcjum: 
Ekoenergetyka - Polska 
Sp. z o.o. 
Ul. Nowy Kisielin - A. 
Wysockiego  8 

Część I – 5 039 713,77 
Część II – 7 493 986,23  

Część I – 60 
Część II – 60 

Część I – 95 
Część II – 95 



 
66-002 Zielona Góra, 
Polska oraz 
Westa Building sp. z 
o.o.; Ul. Kwiatowa 1A,  
98-200 Sieradz 

 

Wszyscy wykonawcy przyjmują warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 8 do SIWZ oraz Wykonawcy deklarują termin wykonania zamówienia zgodny z 

zapisami SIWZ i wzoru umowy. 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w punkcie 9.1.12. SIWZ wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  

w elektronicznej kopii dokumentu. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

Wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia, 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
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