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Nr sprawy:8/TG/2018 

Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni placu manewrowego na 

terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą 

w Słupsku położonej przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica. 

 

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Bitwy 

Warszawskiej 1, 76-200 Słupsk,  

 

Adres do korespondencji: Kobylnica, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica, 

tel.: 059 84 89 300, faks: 059 8415403, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl    
 

 

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest: 

a) remont nawierzchni placu manewrowego polegający na sfrezowaniu betonu 

głębokość ok. 8 cm i ułożeniu dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości ok. 

7 cm dla kategorii ruchu KR 3 – KR 4. Szacowana powierzchnia do sfrezowania i 

ułożenia warstw bitumicznych wynos ok 2.850 m2 (słownie: dwa tysiące osiemset 

pięćdziesiąt metrów kwadratowych) 

b) regulacja pionowa 4 kratek ściekowych ulicznych; 

c) regulacja pionowa 43 włazów kanałowych; 

d) naprawa nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ok. 90 m2. 

 

2) Graficzne zobrazowanie remontowanej powierzchni określa załącznik nr 4 do 

ogłoszenia. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji zamówienia określa załącznik 

nr 2 – projekt umowy. 

3) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dokonać 

szczegółowych pomiarów powierzchni podlegającej remontowi oraz wyczerpująco 
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ustalić pełny zakres robót. Powierzchnia wskazana przez Zamawiającego 

w ppkt 1. 

4) Wykonawca jest związany dokonanymi przez siebie ustaleniami zarówno przy 

złożeniu oferty cenowej, jak i jak i w trakcie wykonywania zamówienia. 

 
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do końca lipca 2018 r. 

Dokładny termin wykonania robót budowlanych zostanie uzgodniony pomiędzy 

Zamawiającym, a w Wykonawcą po wyborze oferty.  

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - zapytanie ofertowe z ogłoszeniem (przetarg) w trybie 

przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień 

Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 

z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (Dz. 2017.1579 j.t  ze zm.)  

 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

oferty mogą składać wykonawcy, którzy: 

1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie związanym z przedmiotem 

zamówienia; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 

co najmniej 2 prace polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych o powierzchni 

min. 1000 m2; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) dysponują przynajmniej 5 osobami posiadającymi przynajmniej 2 letnie 

doświadczenie w wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia, osoby 

pozostające w dyspozycji Wykonawcy muszą być zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę; 

b) dysponują przynajmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami 

budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;  

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); 

5) w stosunku, do których nie otwarto likwidacji, a w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd nie zarządził likwidacji majątku 

wykonawcy w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne, a także wykonawcy, których upadłości nie ogłoszono;   

6) nie naruszają obowiązków dotyczących płatności, podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 



 

 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności, 

7) zapoznali się z warunkami wykonania zamówienia, tj. dokonali wizji lokalnej na 

miejscu wykonywania robót, w tym dokonali wszystkich niezbędnych pomiarów. 

 
 

 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawcy przedstawią: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone 

w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia;  

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. Zamawiający wskazuje, że w przypadku wpisów 

w ogólnodostępnych rejestrów lub ewidencjach, wystarczy, że Wykonawca wskaże, 

że wpis jest dostępny w takim rejestrze. 

3) referencje potwierdzające, że Wykonawca wykonał w ciągu 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, co najmniej 2 prace polegające na remoncie nawierzchni 

bitumicznych o powierzchni min. 1000 m2 wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane wraz 

z potwierdzeniem, że zostały wykonane prawidłowo. W przypadku Wykonawców, 

którzy we wskazanym okresie wykonywali takie roboty budowlane na rzecz 

Zamawiającego wystarczy wskazanie, że przedmiotowe referencje są w posiadaniu 

Zamawiającego.  

4) uprawnienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane 

w specjalności drogowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do 

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej 

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  na 

kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); 

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 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 ofert; 

7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, znajdującym się przy 

ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica lub drogą pocztową na powyższy adres do dnia 



 

 

20 czerwca 2018 r. godz. 12:00. Przy czym dla ważności złożonej oferty znaczenie ma 

czas dotarcia oferty do zamawiającego, a nie czas jej wysłania przesyłką pocztową albo 

kurierską. 

 

7. TERMIN ORAZ MIEJSCE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r. w Sali konferencyjnej zamawiającego 

położonej ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica bezpośrednio po upływie 

terminu składania ofert. 
 

 

8. KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena 

Zamawiający wskazuje, że zaoferowana przez Wykonawcę cena za wykonanie 

zamówienia, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego. 
 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1) Oferta powinna zawierać: 

a) formularz ofertowy wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia; 

b) kosztorys robót sporządzony przez Wykonawcę; 

c) wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 5 ogłoszenia; 

d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

wynikających z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (RODO); 

2) powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim i podpisana przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  

3) powinna być złożona w nieprzezroczystej kopercie, na której powinny znaleźć się 

nazwa i adres wykonawcy wraz z dopiskiem oferta na remont nawierzchni palcu 

manewrowego na bazie MZK Słupsk Sp. z o.o. położonej przy ul. Transportowej 36, 

76-251 Kobylnica, nie otwierać przed 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00. 
 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI – zamawiający informuje, że zapłata za wykonane roboty nastąpi 

w terminie 30 dni od dnia protokolarnego odbioru robót. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - wykonawca jest związany złożoną ofertą przed 30 dni 

licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.  
 

12. UWAGI - zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania 

w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, 

jak również jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także prawo 

prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami. 

 

 



 

 

Załączniki: 

1) formularz ofertowy; 

2) projekt umowy; 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

4) klauzula informacyjna Zamawiającego wynikająca z RODO 

5) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego 

z  RODO 

6) graficzne zobrazowanie remontowanej powierzchni. 

 

 


