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Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY NA 
STACJACH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI 

SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH 
MZK. 16.S.2019 

Zamówienie sektorowe - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH 
PODPROGOWYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH, 
DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

NAZWA I ADRES: 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 75005134700000, 
ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, 
tel. 46 833 30 97, e-mail sekretariat@mzkskierniewice.pl, faks 46 833 30 97. 
Adres strony internetowej (URL) : www.mzkskierniewice.pl 

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 
KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem {URL) 
www.mzkskierniewicw.pl 

Wymagane jest przesłanie ofert w sposób: 
Ofertę należy złożyć osobiście , pocztą lub przez posłańca/ kuriera w siedzibie 
Zamawiającego 

Adres: 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7, woj. łódzkie, 
Sekretariat, I piętro 



Kod CPV: 15 991 300 - 4 papierosy 

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa 
miesiącach: 12 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 
a. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: 
Wykonawca winien posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

b. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków; 

c. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania Zamawiający 

wykluczy: 
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218- 221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r . - Kodeks karny 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.11)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.; 



4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadzit Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji", lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie u sług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencj i między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 22} Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU 

1 Wypełniony Formularz Oferty, na który składana jest oferta, sporządzony 

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego o Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2 Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw} osób podpisujących ofertę w imieniu 

Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego 
rejestru lub wpisem 
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (należy załączyć tylko w 
sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z 
wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej}. 

3 W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo: pełnomocnictwa do 

reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



4 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu -
Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

5 Wykonawca przedkłada aktualne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

6 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu -

Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa 

oświadczenie podpisane w swoim imieniu. 

7 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda: 
odpisu z właściwego rejestru łub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony sektorowy na podstawie Regulaminu 

Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-11-28, godzina: 10:00 

Termin związania ofertą: do: okres w dniach : 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 


