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Polska-Skierniewice: Autobusy transportu publicznego 

2018/S 090-202125 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
ul. Czerwona 7 
Skierniewice 
96-100 
Polska 
Osoba do kontaktów: Anna Staryga 
Tel.: +48 665872690 
E-mail: sekretariat@mzkskierniewice.pl 
Faks: +48 468333097 
Kod NUTS: PL715 
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.mzkskierniewice.pl 
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: www.mzkskierniewice.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 
powyżej 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Ogólne usługi publiczne 
Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 
Dostawa 10 sztuk autobusów 12 metrowych, jednoczłonowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych 
Numer referencyjny: MZK.01.P.2018 
II.1.2)Główny kod CPV 
34121100 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa 10 sztuk autobusów 12 metrowych (klasa 
maxi), fabrycznie nowych, jednoczłonowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, przeznaczonych 
dla komunikacji miejskiej, jednej marki, identyczne pod względem parametrów technicznych i 
kompletacji, posiadać tę samą stylizację i kolorystykę, wyposażenie i organizację przestrzeni 
pasażerskiej, wyprodukowane przez tego samego producenta, pochodzić z seryjnej produkcji o 
przebiegach nie większych niż 4000 km i wyprodukowane w roku odbioru autobusu. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL715 
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Skierniewice. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa 10 sztuk autobusów 12 metrowych 
(klasa maxi), fabrycznie nowych, jednoczłonowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, 
przeznaczonych dla komunikacji miejskiej, jednej marki, identyczne pod względem parametrów 
technicznych i kompletacji, posiadać tę samą stylizację i kolorystykę, wyposażenie i organizację 
przestrzeni pasażerskiej, wyprodukowane przez tego samego producenta, pochodzić z seryjnej 
produkcji o przebiegach nie większych niż 4000 km i wyprodukowane w roku odbioru autobusu. 
2) Autobusy winny bezwzględnie posiadać aktualne: świadectwo homologacji typu pojazdu WE 
wydane zgodnie z aktualnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące podstawę do jego 
zarejestrowania na terenie Polski na dzień składania ofert. Dokumenty homologacyjne oferowanego 
modelu typu i wersji ekologicznej autobusów wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do oferty. W 
przypadku homologacji wystawionej w języku innym niż polski, należy załączyć jej tłumaczenie na 
język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem). 
3) Oferowane autobusy niskopodłogowe muszą spełniać wymagania określone w przepisach 
zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 
2017 r., poz. 128 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu 
z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). 
4) Zamawiający wymaga zgodności z oferowanym autobusem w zakresie typu pojazdu, w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. sprawie 
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1475) nr. 238/2005 poz. 2010 z późn. zm.) oraz zgodności z oferowanymi 
autobusami w zakresie typu podstawowych układów zespołu napędowego i jezdnego. 
5) Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10.5.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w 
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011 r. Nr 96, poz.559) w zakresie 
emisji składników spalin na poziomie Euro 6. 
6) Konstrukcja autobusu i zastosowane rozwiązania gwarantują co najmniej 15 letnią eksploatację 
autobusu. 
7) Zamawiający wymaga, aby wyprodukowane autobusy posiadały co najmniej 50 % części i 
podzespołów pochodzących z państw układu Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota 
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na 
mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE zgodnie z art. 138c ust.1 pkt 4 ustawy 
Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia powyższego wymogu. 
8) Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza autobusów o napędzie hybrydowym oraz zasilanych innymi 
paliwami niż olej napędowy. 
9) Wykonawca poniesie koszty i ryzyko związane z dostawą autobusów do Zamawiającego – do chwili 
ich przekazania Zamawiającemu na podstawie protokołu podpisanego przez Zamawiającego 
zdawczo-odbiorczego. 
10) Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu, po podpisaniu umowy, zostaną ogłoszone przepisy prawne 
wprowadzające nowe wymagania techniczne i obowiązkowe standardy, Wykonawca wprowadzi je w 
pojazdach przed przekazaniem autobusów Zamawiającemu. 
11) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 10 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 



Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski Poddziałanie 
III.1.2 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 8 000 000,00 PLN 
(słownie: osiem milionów złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert, przedkładając informację z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, na kwotę co najmniej 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100), w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 5 000 000,00 PLN 
(słownie: pięć milionów złotych 00/100) w postaci opłaconej polisy. 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, 
niskoemisyjnych, 12-metrowych, o wartości min. 8 000 000 PLN netto, z podaniem podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane, wartości zamówienia oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik Nr 4 do 
SIWZ. 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
1) Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
2) Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we 
wzorze umowy. 
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
4) Zmiany takie mogą dotyczyć okoliczności i warunków wskazanych we wzorze umowy. 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 



Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 086-193044 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 18/05/2018 
Czas lokalny: 11:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 
kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 18/05/2018 
Czas lokalny: 11:15 
Miejsce: 
Miejsce: 
96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7, I piętro świetlica 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
Stosowane będą płatności elektroniczne 
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 
2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 
3) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
5) Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie prowadził 
dialogu technicznego. 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 2245887801 
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl 
Faks: +48 2245887800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 2245887801 
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl 
Faks: +48 2245887800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu w terminie: 
(a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli została ona przesłana przed upływem terminu jej wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 
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(b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2) Odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia — 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, 
4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
(a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 
(b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo 
pocztowe, jest równoważne z jej wniesieniem. 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 2245887801 
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl 
Faks: +48 2245887800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
09/05/2018 
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