
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

http://www.mzk.boleslawiec.pl/ 

 

Bolesławiec: Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby 

komunikacji miejskiej  

Numer ogłoszenia: 32592 - 2015; data zamieszczenia:  13.02.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. , ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec, woj. 

dolnośląskie, tel. 075 7328160, faks 075 7328160. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa fabrycznie nowego autobusu na 

potrzeby komunikacji miejskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa fabrycznie nowego autobusu niskopdłogowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych. 

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.12.14.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 18 

000 zł. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały termin związania ofertą.Termin 
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związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania 

ofert 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni 

przedłożyć: a. wykaz dostaw /zgodnie z zał. nr 5/ wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw ,w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających, że 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: - dowód tj. poświadczenia podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane, z tym że w odniesieniu do dostaw nadal 

wykonywanych w/w poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed 

upływem terminu składania ofert; a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy - lub 

dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

np., referencje, protokoły odbioru, itp. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże min. dwie dostawy na rynek państw UE lub państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, co najmniej po 1 autobusie miejskim niskopodłogowym, modelu, typu i wersji 

ekologicznej jak zaoferowany w niniejszym postępowaniu wraz z poświadczeniem podmiotów lub 

dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

Wykonawca wykaże iż dysponuje autoryzowanym serwisem /w zakresie przedmiotu zamówienia/ 

wraz z wozami serwisowymi, mającym możliwość interwencji w czasie max 6 godzin od 

momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego i pracującym w dni powszednie w co 

najmniej godzinach 600-2200. W tym celu wykonawca przedłoży: a. wykaz autoryzowanych 
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stacji obsługi /zgodnie z zał. nr 6/, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

przynajmniej jedna ze wskazanych stacji obsługi będzie znajdowała się na terenie Polski, 

działała w dni powszednie w co najmniej godzinach 600-2200, posiadała autoryzację producenta 

w pełnym zakresie oraz dysponowała mobilnym serwisem (wozami serwisowymi). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda informacji z banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 

środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 550 000 zł /słownie: 

pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł/. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia (art. 26 ust.2b Pzp.). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
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na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą 

Strona 5 z 7

2015-02-13mhtml:file://D:\dokumenty\index_php.mht



okre ślonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

� inne dokumenty 

W celu potwierdzenia, że oferowany autobus odpowiada wymaganiom Zamawiającego, 

Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: a. opisu urządzeń technicznych, 

instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez Wykonawcę dostaw oraz zaplecza naukowo-

badawczego Wykonawcy, w celu potwierdzenia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, tj. 

- wypełniony zał. nr 2 do wzoru umowy, będący jednocześnie załącznikiem do siwz - Parametry 

oferowanego autobusu, - zakres udzielonej autoryzacji - Wykonawca zobowiązany jest do 

załączenia projektu umowy serwisowej, do zaakceptowania przez Zamawiającego, - wykaz 

urządzeń i narzędzi specjalistycznych niezbędnych do autoryzacji serwisowej- zał. nr 1 do projektu 

umowy serwisowej ( Zamawiający wskazał wymogi w umowie dostawy § 6 -zał. nr 4 do siwz) Jeżeli 

Zamawiający posiada już narzędzia diagnostyczne i specjalistyczne producenta pojazdu to 

Wykonawca może w ramach przetargu doposażyć warsztat Zamawiającego tylko w brakujące 

narzędzia warunkujące uzyskanie autoryzacji. - dokumentów wystawionych przez producentów 

podzespołów (silnika, skrzyni biegów, mostu napędowego, przedniego zawieszenia), 

potwierdzających deklarowany przebieg między obsługami. b. aktualne świadectwo homologacji 

typu pojazdu, wydane przez ustawowo uprawniony organ. Wykonawca może zamiast powyższego 

dokumentu złożyć równoważny dokument wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym 

państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. c. na potwierdzenie spełniania 

przez silnik spalinowy warunków granicznych w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i 

pyłowych oraz zadymienia spalin EURO VI wymaga się załączenia odpisu świadectwa 

homologacyjnego potwierdzającego spełnienie tej normy przez zespół napędowy zamontowany w 

pojazdach zaoferowanych przez Wykonawcę do oferty przetargowej. d. dokumenty potwierdzające, 

wymagane przez Zamawiającego w pkt. 7 zał. nr 1 poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, 

THC z silników do pojazdów - wyniki badania WHTC (CI). e. protokół SORT-2 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 70  

2 - Warunki techniczne - 20  

3 - Posiadanie sklepu internetowego - 5  

4 - Posiadanie certyfikatu niepalności - 5  
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.mzk.boleslawiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  MZK Sp. z o.o. w 

Bolesławcu 59-700 Bolesławiec ul. Modłowa 8. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.03.2015 

godzina 11:00, miejsce: MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec ul. Modłowa 8 /sekretariat/. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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