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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 
 

Nazwa:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Składowa 1, 73-110 Stargard 
numer telefonu: 91 573 22 13 
REGON: 368802088, NIP: 854-241-94-84 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 1.801.000,00zł  
www.mpkstargard.pl 
e-mail: mpk@mpkstargard.pl 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 z późn. zm.) zwana dalej ustawą pzp, wraz z aktami wykonawczymi do ustawy pzp. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.3. Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to niniejszą Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2.4. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
2.5. Ilekroć w treści jest mowa o cenie oferty, należy przez to rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 

1 ustawy Pzp.  
2.6. Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie do 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób. 
2.7. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 

odwróconej”, o której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2.8. Wykonawcy, którzy pobrali niniejsz ą specyfikacj ę ze strony internetowej 
Zamawiaj ącego, proszeni s ą o podanie pisemnego zgłoszenia tego faktu faksem l ub 
drog ą e-mail na adres mpk@mpkstargard.pl. Na wniosek Wyk onawcy Zamawiaj ący 
potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych i 
podzespołów do autobusów marki: 

0.1.1.     MAN: Lion’s City G (A23), A37, A47,  
0.1.2. SCANIA: L94UB4X2, L94UA6X2*2, CN 270UB4X2, 
0.1.3. posiadających deklarację zgodności i oznaczenie CE oraz objętych gwarancją. 

0.2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:   34.30.00.00-0 
0.3. Zamawiaj ący wymaga aby dostarczone cz ęści zamienne i podzespoły oznaczone w 

załącznikach 1B i 1C były oryginalne.  
0.4. Podstawę do udzielenia zamówienia stanowią wykazy asortymentowo-ilościowe wybranych 

części, które dzielą całe zamówienie na grupy: 
0.4.1. GRUPA- A-   szyby do autobusów MAN, Scania (załącznik nr 1A), 
0.4.2. GRUPA- B- części zamienne do autobusów MAN; Lion’s City G (A23), A37 i A47  

(załącznik nr 1B), 
0.4.3. GRUPA- C -części zamienne do autobusów SCANIA: L94UB4X2, L94UA6X2*2 i  CN 

270UB4X2 (załącznik nr 1C), 
0.4.4. GRUPA- D- akcesoria (załącznik nr 1D). 
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0.5. Zamawiający wymaga  zorganizowania przez Wykonawcę  depozytu części zamiennych z 
każdej grupy B, C, D. Części zamienne wymagane do zdeponowania zostały wykazane 
(pogrubienie liter) w formularzach ofertowych. Zamawiający wymaga minimum po 1 szt. dla 
każdej wykazanej pozycji (asortymentu).  
Dokładne ilości podano w załącznikach nr 1d (B, C, D) do umowy. 

0.6. Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo. Faktyczna ilość i asortyment będą 
zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w 
załącznikach ilości i asortyment części nie może być podstawą roszczeń ze strony 
Wykonawcy w sytuacji mniejszych potrzeb Zamawiającego.  

0.7. Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych. 
0.8. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych. 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 
4.1. Termin wykonania zamówienia – od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 
4.2. Dostawy częściowe (bieżące) będą realizowane do 72 godzin od zgłoszenia 

zapotrzebowania przez zamawiającego (telefonicznie lub e-mail). Czas dostawy liczony jest 
od godziny 700 dnia następnego po dniu w którym zamawiający dokonał zgłoszenia 
zapotrzebowania. Za minimalny czas dostawy Zamawiający uznaje 6 godzin. W sytuacji 
kiedy dniem następnym po dniu złożenia zamówienia jest dzień wolny czas dostawy jest 
liczony od godziny 700 najbliższego dnia roboczego. 

4.3. Po upływie czasu określonego w pkt. 4.2 niniejszego SIWZ, zamawiający ma prawo 
dokonać zakupu przedmiotu zamówienia od innego dostawcy, jednocześnie informując 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca obciążony 
zostanie powstałą różnicą cen zakupionego przedmiotu zamówienia (cena zakupu 
pomniejszona o cenę z oferty) u innego Dostawcy. 

4.4. Płatność za dostarczone części (dostawy bieżące) następować będzie przelewem w 
terminie 21 dni od daty dostawy i otrzymania faktury VAT. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW. 
 
5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy pzp; 

5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy 
pzp; 

5.1.3. Spełniają wymagania w zakresie określonym w niniejszym punkcie SIWZ oraz 
zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy pzp złożą oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie 
ich spełnienia, szczegółowo określone w punkcie 6 SIWZ. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1b ustawy pzp w zakresie: 

5.2.1. Kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści zawodowej, 
o ile wynika to z odr ębnych przepisów;    

5.2.1.1. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
5.2.2.1.  Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych w kwocie 100 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy w 
wysokości 100 000 zł, wystawion ą nie wcze śniej ni ż 1 miesi ąc przed upływem 
terminu składania ofert.  
 
 


