
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 NA DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH, PODZESPOŁÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

ZAMAWIANYCH  PRZEZ 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNKACJI SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU 

 

zgodnie z załączoną listą nr 1_2018 

 

MZK Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy 

części zamiennych i podzespołów do autobusów oraz materiałów pomocniczych na zasadach 

określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim 

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

 

 

I. ZASADY WYBORU DOSTAWCÓW 

1. Oferty zbiorcze należy przygotować w oparciu o listę nr 1_2018  zamieszczoną na stronie 

internetowej Zamawiającego w postaci pliku w formacie Excel, zawierającą wykaz części 

zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych oraz informacje umożliwiające złożenie 

oferty. Lista stanowi szablon do przygotowania ofert. Zamawiający informuje, że Wykonawcy 

mogą wpisywać dane tylko w polach: „cena jednostkowa netto”, „producent” oraz „uwagi”. 

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, Wykonawcom w udostępnionym pliku nie wolno 

samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców 

błędów w liście, zobowiązani oni są do zwrócenia się do Zamawiającego, który po rozpatrzeniu 

uwag Wykonawcy może wprowadzić odpowiednie zmiany.  

2. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do 14 grudnia 2018 r. na adres 

mzk@mzk.slupsk.pl 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. dotyczących nie 

wszystkich pozycji z danej listy. 

4. Zaoferowane ceny muszę uwzględniać koszt dostawy do Zamawiającego. Ceny podawane są 

w polskich złotych w kwotach netto za podaną jednostkę miary. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zbiorczą. 

6. Zamawiający porównuje oferty w poszczególnych pozycjach i wybiera maksymalnie trzech 

najlepszych Wykonawców dla każdej pozycji. 

7. Maksymalny czas wymagany dla dostaw wynosi dwa dni robocze. Czas dostawy liczy się od 

zamówienia na dany produkt złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie do chwili 

dostawy do magazynu Zamawiającego.   

8. Wybrane pozycje ofert zbiorczych, w okresie ich obowiązywania tzn. do 31 grudnia 2019 r.,  

stanowić będą bazę asortymentowo-cenową do realizacji sukcesywnych zakupów.  

9. Jeżeli na etapie realizacji zamówienia Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie 

jest w stanie wypełnić wymagań deklarowanych w ofercie, Zamawiający dokonuje zakupu u 

kolejnego Wykonawcy zakwalifikowanego na kolejnej pozycji.  

10. Ilość artykułów zamawianych w oparciu o przyjęte oferty zależeć będzie od 

rzeczywistych, bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane w tabelach ilości zużyte w 

ostatnim roku/kwartale mają charakter informacyjny. 
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFEROWANYCH PRODUKTÓW 

1. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i posiadać oznaczenie producenta. Oferty na 

części po regeneracji dopuszczalne są tylko w przypadku, gdy Zamawiający wyraźnie 

zaznaczył to w odpowiedniej pozycji wykazu.  

2. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji od daty zamontowania 

części, nie dłużej niż 24 miesiące od daty zakupu. W przypadku niektórych podzespołów 

Zamawiający może żądać dłuższego okresu gwarancji. W takim przypadku umieszcza o tym 

informację w ogłoszeniu. 

3. Części związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r Nr 32 poz. 262 

z późniejszymi zmianami) muszą posiadać świadectwa przewidziane w w/w rozporządzeniu 

oraz stosowne do tego oznakowanie. 

4. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentów 

potwierdzających posiadane homologacje i dopuszczenia (zgodnie z § 10 w/w 

rozporządzenia). 

 

III. REKLAMACJE 

W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i udzielenia 

odpowiedzi w terminie trzech dni roboczych. W przypadku nie uznania reklamacji Zamawiający 

ma prawo przekazać produkt do ekspertyzy do niezależnej jednostki badawczej. Orzeczenie w/w 

jednostki będzie wiążące dla stron. W przypadku uznania reklamacji koszty ekspertyzy ponosi 

Wykonawca w przeciwnym razie Zamawiający. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca 

wymieni towar na nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych. 

 

IV. TERMIN PŁATNOŚCI 

Wynosi 21 dni od dnia dostarczenia faktury. Płatność dokonywana przelewem na konto podane 

na fakturze. 

 

V. KARY UMOWNE 

Za nieterminowe dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki.  

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ TYCH WARUNKÓW 

Oferty w postępowaniu może składać wykonawca, który spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, tj.: 

1) nie otwarto w stosunku do niego likwidacji, a w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  

przez likwidację jego majątku, ani sąd  nie zarządził likwidacji jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dn. 15 maja 2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978,1259, 1513, 1830 i 1840 oraz z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.) lub którego upadłości 

nie ogłoszono, nie dotyczy do Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie 

ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz 2016 r. poz. 437 

i 544 z późn. zm.); 

3) nie orzeczono wobec niego do niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne; 

4) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, w których wykonawca 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

 

1. Dokumenty na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

2) pełnomocnictwo do złożenia oferty jeżeli uprawnienie do złożenia oferty nie wynika 

bezpośrednio z dokumentów rejestracyjnych lub ewidencyjnych*; 

3) zaświadczenie wystawione przez producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie 

do stosowania - w przypadku gdy wykonawca oferuje elementy pochodzące od innego 

producenta, niż wskazany przez zamawiającego w zaproszeniu*; 

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu*; 

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu*. 

 

*Wykonawcy składają dokumenty w przypadku wyboru ich zajęcia przez nich pierwszego, drugiego lub 

trzeciego miejsca, w terminie wskazanym przez zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty. 

Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów dokumentów. 
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VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY PO WYBORZE OFERTY 

W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru Zamawiający po upływie 1 tygodnia od 

wymaganego terminu dostawy może odrzucić ofertę w danej pozycji na okres obowiązywania 

danej bazy asortymentowo cenowej. Jednocześnie Zamawiający ma prawo w takim przypadku 

naliczyć kary umowne w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień od wymaganego 

terminu dostawy do dnia rezygnacji z realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku, gdy 

zwłoka Wykonawcy spowodowała u Zamawiającego szkodę, której wartość przekracza wysokość 

kary umownej opisanej w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

W przypadku dwukrotnej próby dostarczenia przez Wykonawcę towarów niezgodnych 

z zamówieniem np. zamienników czy bez oznaczeń producenta Zamawiający ma prawo zawiesić 

współpracę z Wykonawcą na czas obowiązywania danej bazy ofert.  

W przypadku wykluczenia wybranego wcześniej Wykonawcy, Zamawiający wybiera ofertę 

kolejną lub dokonuje zakupu na zasadach przewidzianych przez Zamawiającego dla zakupów 

interwencyjnych.   

 

VIII. KRYERIA WYBORU OFERT 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium cenowego. 

 

Wybrani do współpracy Wykonawcy muszą: 

1) Spełniać warunki udziału w postępowaniu,  

2) przedstawić dokumenty wymagane przez Zamawiającego na potwierdzenie warunków 

udziału w postępowaniu w wymaganym terminie. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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. 

 

 

 

 
 


