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OGŁOSZENIE 

z dnia 26 listopada 2018 roku. 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 73-110 Stargard ogłasza 
przetarg na sukcesywne dostawy środków smarnych i innych płynów eksploatacyjnych dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie. 

Przetarg nie podlega przepisom Ustawy Prawa zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy. 

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa następujących środków smarnych i innych płynów 
eksploatacyjnych w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku: 
1.1.  Część 1 – oleje silnikowe: 

1.1.1. Olej silnikowy spełniający wymagania klasyfikacji  jakościowej wg normy ACEA E-5 
oraz klasyfikacji lepkościowej wg normy SAE 15W/40; posiadający aktualne 
dopuszczenie do stosowania przez MAN (norma MAN M 3275) w ilości 600 l,  

1.1.2. Olej silnikowy spełniający wymagania klasyfikacji  jakościowej wg normy ACEA: E-6, 
klasyfikacji lepkościowej SAE 10W/40, posiadający aktualne dopuszczenie do 
stosowania przez MAN (norma MAN M 3477) w ilości 900 l, 

1.1.3. Olej silnikowy spełniający wymagania klasyfikacji  jakościowej wg normy ACEA:  
E-6/E9, klasyfikacji lepkościowej SAE 5W/30, posiadający aktualne dopuszczenie do 
stosowania przez MAN (norma MAN M 3677) w ilości 700 l, 

1.1.4. Olej silnikowy spełniający wymagania klasyfikacji  jakościowej wg normy ACEA: E9, 
klasyfikacji lepkościowej SAE 15W/40, posiadający aktualne dopuszczenie do 
stosowania przez Cummins (norma CES 20081) w ilości 1400 l. 

1.1.5. Olej silnikowy spełniający wymagania klasyfikacji  jakościowej wg normy ACEA C-3 
oraz klasyfikacji lepkościowej wg normy SAE 5W/40; w ilości 70 l, 

1.2. Część 2 – oleje przekładniowe: 
1.2.1. Olej przekładniowy do automatycznych skrzyni biegów, dopuszczony do stosowania 

przez ZF - spełniający specyfikację opracowaną przez  ZF wg listy olejowej TE-ML-
14E;    w ilości 80 l, 

1.2.2. Olej przekładniowy do automatycznych skrzyni biegów, dopuszczony do stosowania 
przez VOITH wg listy olejowej H55.633541 w ilości 40 l, 

1.2.3. Olej przekładniowy do automatycznych skrzyni biegów, dopuszczony do stosowania 
przez VOITH wg listy olejowej H55.633644 w ilości 100 l, 

1.2.4. Olej przekładniowy dopuszczony do stosowania przez MAN wg listy olejowej  MAN 
342 Typ M2 spełniający wymagania klasyfikacji jakościowej wg normy  AP I  GL-5 oraz 
klasyfikacji lepkościowej  SAE  80W/90; w ilości 120 l, 

1.2.5. Olej przekładniowy spełniający wymagania klasyfikacji jakościowej wg normy AP I  
GL-5 oraz klasyfikacji lepkościowej  SAE  85W/140; w ilości 120 l, 

1.3.  Część 3 – smary: 
1.3.1. Smar stały do łożysk tocznych w ilości 18 kg, 
1.3.2. Smar stały z dodatkiem dwusiarczku molibdenu (MoS2) w ilości 18 kg, 
1.3.3. Smar półpłynny w ilości 18 kg. 

1.4.  Część 4 – inne płyny 
1.4.1. Płyn do układów chłodzenia w ilości  500 l posiadający aprobatę MAN 324 SNF o nie 

gorszych niż  następujących parametrach technicznych: 
1.4.1.1. temperatura krystalizacji nie wyższa niż –35 ˚ C, 
1.4.1.2. przeznaczony do chłodnic z stopów lekkich aluminium, 
1.4.1.3. pH > 8,0, 
1.4.1.4. oferowany płyn powinien posiadać certyfikat zgodności Instytutu Transportu 

Samochodowego i Certyfikat Bezpieczeństwa. 
1.4.2. Płyn do układów chłodzenia w ilości 400 l posiadający aprobatę MAN 324 Si-OAT. 
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1.4.2.1. temperatura krystalizacji nie wyższa niż –35 ˚ C, 
1.4.2.2. pH > 8,0, 
1.4.2.3. oferowany płyn powinien posiadać certyfikat zgodności Instytutu Transportu 

Samochodowego i Certyfikat Bezpieczeństwa. 
1.4.3. Płyn do układów chłodzenia w ilości 200 l posiadający aprobatę Cummins Fleetguard 

ES Compleat . 
1.4.3.1. temperatura krystalizacji nie wyższa niż –35 ˚ C, 
1.4.3.2. pH > 8,0, 

1.4.4. oferowany płyn powinien posiadać certyfikat zgodności Instytutu Transportu 
Samochodowego i Certyfikat Bezpieczeństwa. 

1.4.5. Koncentrat płynu do spryskiwaczy w ilości 180 l. 
1.5.  Część 5 – Roztwór Ad-blue w ilości 30000 l. 

 
2. Realizacja dostaw bieżących w ciągu 72 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

zamawiającego (telefonicznie lub faxem). Czas dostawy liczony jest od godziny 700 dnia 
następnego w którym zamawiający dokonał zgłoszenia zapotrzebowania. 
 

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.12.2018 r. , do godz. 11:45, w sekretariacie (pok. 
nr 2) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Składowa 1 w 
zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu) w sposób zapewniający niejawność treści oferty 
do chwili jej otwarcia (z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu 
otwarcia ofert), oraz oznaczenie „OFERTA DO ZAMÓWIENIA Z-2/2019”  i dopisek „nie 
otwiera ć przed godzin ą 12:00 w dniu 05.12.2018 r.”  
3.1. Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych, obejmuj ących poszczególne 

części przedmiotu zamówienia (1, 2, 3, 4 lub 5).  
3.2. Oferta częściowa przedmiotu zamówienia musi być całkowita tzn. musi obejmować 

wszystkie pozycje wskazane w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia (1, 2, 3, 
4 lub 5). 

3.3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
3.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 r. , o godz. 12:00 
 

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena na poszczególne części 
zamówienia.  
 

5. Oferowane ceny produktów obejmują wszystkie koszty związane z transportem do siedziby 
Zamawiającego, jak i inne jeżeli takowe wystąpią  (np. koszt opakowania).  
 

6. Do oferty należy załączyć:  
6.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 
6.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (bądź zaświadczenie  z CEIDG – wykaz )  , wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert; 

6.3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, 
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 ofert, 

6.4. potwierdzenia, że oferowane oleje znajdują się na wymaganych przez zamawiającego 
normach, listach olejowych (norma MAN M 3275, norma MAN M 3477, norma MAN M 
3677,norma MAN 342 Typ M2, norma CES 20081, ZF wg listy olejowej TE-ML-14E, VOITH 
wg listy olejowej H55.633541, VOITH wg listy olejowej H55.633644 dla interwałów wymian 
co 180 tys. km, MAN 324 SNF, MAN 324 Si-OAT), Cummins Fleetguard ES Compleat . 
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6.5. brak w ofercie dokumentów wymaganych w pkt 6.1-6.4 i nieuzupełnienie ich w wyznaczonym 
terminie spowoduje odrzucenie oferty.  

 
7. Termin związania ofertą: 30 dni. 

 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług. 
 

9. Informacji w sprawach zamówienia udziela: 
p. Krzysztof Dybała   -   Kierownik Działu Logistyki , Tel: 91 573-22-13 wewn. 41 
 

10. Załączniki do ogłoszenia: 
10.1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
10.2. załącznik nr 2 – wzór umowy. 

                


