
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony. 

Znak sprawy MZK/ZP/02/2015 

 - 1 -

10 

 

Ełk, 18.06.2015 r. 

 

Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(PRZETARG NIEOGRANICZONY) 

 

DOSTAWA 3 SZTUK UŻYWANYCH, TRZYDRZWIOWYCH 

AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MARKI 

MERCEDES BENZ O 530 CITARO, POKRYTYCH 

POWŁOKĄ LAKIERNICZĄ W KOLORYSTYCE WG 

DOSTARCZONEGO WZORU,  DLA „MIEJSKIEGO 

ZAKŁADU KOMUNIKACJI” Sp. z o.o. w EŁKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

                                                                                Kierownik jednostki: 

 

                                                                                 PREZES ZARZĄDU 

                                                                                 

                                                                                 Zbigniew Chojnowski 

............................................. 

 

 

Data  18.06.2015 r. 
 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony. 

Znak sprawy MZK/ZP/02/2015 

 - 2 -

10 

 

 

 

 

 

„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul.  Łukasiewicza 8 19-300 Ełk, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert 

w przetargu  nieograniczonym. 

 

    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Znak sprawy: MZK/ZP/02/2015 

  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

   „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o. o. w Ełku 
   ul. Łukasiewicza 8  
   19-300 Ełk 
   tel. 087/610 31 27, tel./fax 087/610 20 66 
   NIP 848 177 55 74     REGON 280183012 
   strona internetowa: www.mzk.elk.pl          adres e-mail: mzk@mzk.elk.pl 
      
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych – zamówienie sektorowe poniżej 414.000 EURO - progu 
określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r.  
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1649) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  Ma tu zastosowanie Regulamin wewnętrzny 
udzielania zamówień. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych 

autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych 

powłoką lakierniczą w kolorystyce wg dostarczonego wzoru (Załącznik nr 6 do 

SIWZ). 

 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 34121400-5 Autobusy niskopodłogowe 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych 

autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych 

powłoką lakierniczą w kolorystyce wg dostarczonego wzoru. 

http://www.mzk.elk.pl/
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2. Autobusy winny spełniać niżej wymienione warunki techniczne i wizualne: 
a) długość 12 m ,niskopodłogowe, rok produkcji 2005 lub młodsze, 
b) całkowity przebieg każdego z autobusów do 750.000 km, 
c) troje dwuskrzydłowych drzwi, 

d) powłoka lakiernicza w kolorystyce wg dostarczonego wzoru (Załącznik nr 6 do 

SIWZ),  

e) szyby boczne podwójne, w tym 4 szt. uchylnych; jako alternatywę dopuszczamy 
zastosowanie szyb pełnych przy sprawnie działającej klimatyzacji, 
f) tablice kierunkowe – przód, tył i bok , zaprogramowane wg wskazań 
Zamawiającego, 
g) wzór i kolory tapicerki siedzeń takie same we wszystkich oferowanych 
autobusach. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Termin wykonywania zamówienia: 
dostawa pojedynczo: pierwszy autobus w terminie do dnia 08.09.2015r., drugi do 
22.09.2015r., trzeci do 06.10.2015r.  

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

 
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ustawy dotyczące: 
1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia; 
1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie 
z formułą: spełnia / nie spełnia. 
 
2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu: 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy 
i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
- wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wymagane jest 
wykonanie/wykonywanie z należytą starannością co najmniej trzech dostaw 
(Załącznik nr 4 do SIWZ) o porównywalnym zakresie i charakterze. 
 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
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3.1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ); 
3.2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; (Załącznik nr B do oferty). 
 
3.3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. (Załącznik nr C do oferty). 
 
Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie 
dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.  
 
4. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy (Załącznik nr 2 do 
SIWZ). 
 
5. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
V.5.1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : 

1) jest niezgodna z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień 
     publicznych, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
     zamówienia, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w  rozumieniu przepisów   
     o   zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona  przez wykonawcę wykluczonego z udziału 

     w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

                                       
V.5.2) Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się : 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub   
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
 2)  Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział   umowę 
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które  wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; 
 3)  Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
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 4)  Wykonawców, którzy zalegając z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
 
6. Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania, które należy dołączyć do oferty: 
a. załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony formularz oferty; 
b. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że 
osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie 
wynika to z załączonych do oferty dokumentów; 
c. zdjęcia, kopie dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów potwierdzających 
dane techniczne pojazdów, itp. 
 
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.  

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 
sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 
3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej stronie 
podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
5. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były 
kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały. 
6. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych: 
 

„Miejski Zakład Komunikacji”  Spółka z o. o.  
 19 – 300 EŁK ul. Łukaszewicza 8 

 
oraz opisanych w następujący sposób: 

Oferta na: „dostawę 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji 

miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą 

w kolorystyce wg dostarczonego wzoru. MZK/ZP/02/2015 

NIE OTWIERAĆ przed 30.06.2015 r., godz. 10:15 

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić 
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
 
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
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VII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca oblicza cenę oferty uwzględniając zakres zamówienia. Cena musi 
zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 
wynikające wprost z niniejszej SIWZ. 
2. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do 
pełnych groszy. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 

 

VIII. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Podstawowym kryterium będzie zgodność oferty z przedmiotem zamówienia. 
2. Cena, zaoferowana zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie VII.1 SIWZ, 
będzie stanowiła podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą zostanie 
uznana oferta z najniższą ceną. 
3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana przez 
przyznanie każdej ofercie odpowiedniej ilości punktów (P), wg następującego wzoru: 
            Cena najniższa 
P = ------------------------------- x 100 
        Cena badanej oferty 
4. Oferta z najniższą ceną, odpowiadająca wszystkim wymaganiom przedstawionym 
w ustawie oraz w SIWZ, otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałym 
ofertom, odpowiadającym wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz 
w SIWZ, zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów (P). 
 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego:  
19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8 do  dnia  30.06.2015 r. do godz. 1000 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 30.06.2015 r. godz. 1015 

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców 
oraz oferowane ceny,  a następnie wpisze te dane do protokołu.  

 

X. OCENA OFERT 

 

Ocena ofert nastąpi na zamkniętym posiedzeniu komisji przetargowej.  
O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi faksem lub pocztą elektroniczną oraz 
potwierdzi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.  

 

XI. WADIUM  

 

Nie dotyczy 

 

XII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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Zamawiający  nie żąda od Wykonawcy należytego wykonania umowy. 
 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane 
będą z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Wewnętrznym Udzielania 
Zamówień. 
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. 
3. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 
5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
W zakresie proceduralnym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu 
z Wykonawcami są: 
 
Eligiusz Wiloch   -  tel.   87 610 31 27  oraz 
Michał Kwiatkowski   -  tel.  87 621 15 71  
 
XV.TRYB OGŁASZANIA WYNIKÓW PRZETARGU 
 

1. Zamawiający  podpisze  umowę  w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą  
i stosownie do oferowanych w niej grup zamówienia, z  Wykonawcą,  którego 
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w SIWZ i jej 
załącznikach oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria oceny. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię  
i nazwisko, siedzibę  albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo  miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje o których mowa w pkt. 2a  na swojej stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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4. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania 
umowy. 

 

 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Gdy zostanie złożona więcej niż jedna ważna oferta, Zamawiający zawrze 

umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później 

jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Gdy została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę 

w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, ale nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą.  

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych można 
wnieść skargę do Zamawiającego pisemnie lub faksem. 
2. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. Wniesienie skargi jest dopuszczalne tylko 
przed zawarciem umowy. 
 

XVIII.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

XIX.ZALICZKI NA POCZET WYKONANIAZAMÓWIENIA 

 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje 
udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 

 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. 
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 Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg 
następujących zasad: 
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

i informacji, 
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie 

czynność przeglądania, 
d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego 

w godzinach urzędowania od 9.00-13.00. 
 

XXI.INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓWZEWNĘTRZNYCH 
 

Niniejsze zamówienie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 
 

XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

XXIII.ZAŁĄCZNIKI 
 

Integralną częścią SIWZ są: 
 
a) załącznik nr 1 „Oferta”, 
b) załącznik nr 2 „Oświadczenie o spełnianiu warunków”, 
c) załącznik nr 3 „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia”, 
d) załącznik nr 4 „Wykaz wykonanych dostaw”, 
e) załącznik nr 5 „Wzór umowy”, 
f)  załącznik nr 6 „Wzór kolorystyki powłoki lakierniczej autobusów”. 
   

                                   PREZES ZARZĄDU 

                                                                

 

                                                                                          Zbigniew Chojnowski 

…………………………………………… 

                                                                      (podpis Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 

OFERTA 
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 

i dostawę 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki 

Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w kolorystyce wg 

dostarczonego wzoru 

dla 

„Miejskiego Zakładu Komunikacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku 

19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8 

 
WYKONAWCA:………………………………………..................…………..….………….. 
                                                                 nazwa firmy, adres, nr REGON, nr NIP 

……………...…………………………………………………………………………………... 
………………………….………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................ 
Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem za następującą cenę 
sumaryczną dla trzech autobusów: 
 
.......................................................... zł netto + ............................................ zł VAT 
 
=…................................... ......….........zł brutto 
 
(słownie brutto...............……………………………..……..………….................złotych). 
 
1. Udostępniamy następujące dane kontaktowe: 
 

Adres korespondencyjny ............................................................................................ 

 
……………………………................ województwo ....................................................... 

e-mail                       .................@ ..................  http://.................................... .pl 

NIP        ..................................        REGON   ................................. 

Numer telefonu        ................................................ 

Numer faksu            ................................................ 
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2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w tym umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty. W przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym projekcie 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzać żadnej części niniejszego 
zamówienia do wykonania podwykonawcom, zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom następującą część zamówienia:)* 
 
........................................................................................................................................
... 
........................................................................................................................................
... 
........................................................................................................................................
... 
........................................................................................................................................ 
  
 
 
podpis osoby lub podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu 
 
 
 
                                                                                    ................................................... 
                                                                                         podpis i pieczęć imienna 
 
 
                                                                                  ..................................................... 
                                                                                             miejscowość i data 
 
 
 
)* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
Załączniki do oferty: 
 
- Załącznik  A do OFERTY szt. 3 
- Załączniki B, C 
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Załącznik  A do OFERTY 
 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 

  

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNAALLEEŻŻYY  WWYYPPEEŁŁNNIIĆĆ  OOSSOOBBNNOO  DDLLAA  KKAAŻŻDDEEGGOO  

OOFFEERROOWWAANNEEGGOO  AAUUTTOOBBUUSSUU  !!!!!!  

  

PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  CCEENNAA  OOFFEERRTTYY  
Na warunkach określonych w umowie, której treść stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 

oferuję używany, trzydrzwiowy autobus komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz 

O 530 Citaro, rok produkcji …………, przebieg ………………., numer VIN 

……………………………………..; pokryty powłoką lakierniczą w kolorystyce wg 

dostarczonego wzoru dla Zamawiającego - „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku z siedzibą 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8 

w cenie ofertowej, z uwzględnieniem wszelkich kosztów poniesionych w związku z 

realizacją umowy na warunkach określonych jej postanowieniami,  wynoszącej: 
 

 

CENA NETTO AUTOBUSU 

............................................................... złotych 
 

(słownie:........................................................................................................................) 

PODATEK VAT WG STAWKI  ....... %  

.............................................................. złotych 
 

(słownie:........................................................................................................................) 

 

CENA BRUTTO AUTOBUSU 

.............................................. złotych 
 

(słownie:........................................................................................................................) 

 

W imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:  

1. Oferowany autobus spełnia wszystkie wymagania określone                                                 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku                        
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), 
warunkujące dopuszczenie do ruchu. 
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2. Oferowany autobus spełnia wymagania dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 
20 listopada 2001 roku, odnoszącej się do przepisów szczególnych 
dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów                             
i mających więcej niż 8 miejsc siedzących poza siedzeniem kierowcy. 

 

podpis osoby lub podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu 
 
 
 
                                                                                    ................................................... 
                                                                                         podpis i pieczęć imienna 
 
 
                                                                                    ..................................................... 
                                                                                             miejscowość i data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn:  
„dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki 
Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w kolorystyce wg 
dostarczonego wzoru 

dla 

„Miejskiego Zakładu Komunikacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku 

19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8” 

 
oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
………….……. dnia ……………………………    ………………………………………….. 
                                                                                                                              podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                                                                               oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o braku podstaw do wykluczenia 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn:  
„dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki 
Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w kolorystyce wg 
dostarczonego wzoru 

dla 

„Miejskiego Zakładu Komunikacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku 

19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8” 

 
 
oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1  
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 
r., Nr 113, poz. 759) 
 
 
 
 
 
 
 
……………………. dnia ………………………        ………………………………………. 
                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 
WYKAZ   WYKONANYCH/WYKONYWANYCH   DOSTAW 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej 
marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w kolorystyce wg 
dostarczonego wzoru, dla „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Ełku 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8 oświadczamy, że 
spełniamy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, co potwierdzamy usługami 
wskazanymi w poniższej tabeli, a ich należyte wykonanie zgodnie potwierdzamy 
załączonymi dokumentami uprzednich zamawiających: 
 
 

L.p. 
Nazwa i adres  

Odbiorcy 
Opis dostawy 

Termin  
wykonywania 

Wartość netto 
(w zł) 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

 
 
 
 
 

 

........................dnia ………………             …………..………………………………………………. 
                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                                                                    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA nr MZK/ZP/02/ 2015 
 

na dostawę 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej 

marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w kolorystyce wg 

dostarczonego wzoru  

 

zawarta w dniu .......................... pomiędzy 
 
„Miejskim Zakładem Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8, 
NIP: 8481775574, REGON: 280183012, reprezentowanym przez: 
 
Zbigniewa Chojnowskiego     -   Prezes Zarządu 
 
Alicję Chorąży                        -    Główny Księgowy 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, a 
 
 ...................................................................................................................................... 
  
NIP …………............................, REGON ……………………………. 
 
reprezentowaną przez 
 
................................................. 
 
 .................................................. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje i dostarcza, 
a Zamawiający kupuje 3 sztuki używanych, trzydrzwiowych autobusów 
komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką 
lakierniczą w kolorystyce wg dostarczonego wzoru. 

2. Dane identyfikacyjne autobusów: 

pierwszy autobus: 

a) nr VIN             - ………………………………………………….. 

b) rok produkcji  - ………………………………………………….. 
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c) przebieg całkowity  - …………………………………………………..  
 
 

drugi autobus: 

a) nr VIN              - ………………………………………………….. 

      b) rok produkcji  - ………………………………………………….. 

      c) przebieg całkowity  - …………………………………………………..  

trzeci autobus: 

      a) nr VIN             - ………………………………………………….. 

      b) rok produkcji  - ………………………………………………….. 

      c) przebieg całkowity  - …………………………………………………..  
 

WARUNKI REALIZACJI 
 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem autobusów, o których mowa w § 1           
ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że autobusy, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowią 
one przedmiotu żadnego zastawu, zabezpieczenia czy egzekucji. 

3. Zamawiający oświadcza, że miał możliwość zapoznania się ze stanem 
technicznym autobusów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Łukasiewicza 8 w Ełku (19-
300), na własny koszt i ryzyko. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy, w następujących terminach: pierwszy autobus w terminie do 
dnia 08.09.2015r., drugi do 22.09.2015r., trzeci do 06.10.2015r., chyba że uzyska 
pisemną zgodę Zamawiającego na dostawę w innym terminie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego  pisemnie  
(faksem) o planowanej dostawie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

7. Przekazanie i odbiór autobusów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,                     
w dniach roboczych, w godzinach: 7.00 – 14.00.  

8. Przekazanie i odbiór autobusów odbywać się będzie komisyjnie przez 
przedstawicieli obu Stron.  

9. Z ramienia Zamawiającego koordynatorem umowy , osobą uprawnioną do 
kontaktów z Wykonawcą, podejmowania wiążących decyzji oraz dokonania 
odbioru jest Pan Stanisław Gałuszka tel. 87 610 31 27 wew. 44. 
 Z ramienia Wykonawcy koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację 
umowy jest ………………………………………………………………………… . 
Strony mogą pisemną decyzją upoważnić do koordynacji i uzgodnień inne osoby. 
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10.  Z czynności przekazania i odbioru autobusów Komisja odbioru sporządzi 
protokoły odbioru.  Warunkiem dokonania odbioru bez zastrzeżeń jest: 
a) kompletność dostarczonego autobusu, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i złożoną ofertą, 
b) brak widocznych usterek lub wad w poszczególnych elementach autobusu,  
c) spełnienie wymagań dla tego typu pojazdu, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.              
z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), warunkujące 
dopuszczenie do ruchu. 

d) kompletność dokumentacji autobusu. 
11. Podpisany obustronnie protokół odbioru, bez zastrzeżeń, o którym mowa                    

w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury przez Wykonawcę, a data jego wystawienia stanowi datę dostawy 
autobusu. 

12. Wszelkie stwierdzone niezgodności, podstawionego do odbioru autobusu                              
z ustaleniami niniejszej umowy, mogą być powodem odmowy dokonania jego 
odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, co zostanie 
potwierdzone odpowiednim protokołem. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
lub wymiany autobusu na wolny od wad i sporządzenia nowego protokołu 
odbioru. 

13.   W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone autobusy posiadają 
usterki, Wykonawca zobowiązuje się usunąć te usterki w terminie 14 dni od 
daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
zgłoszonych usterek w tym terminie, Zamawiający dokona naprawy 
samodzielnie lub zleci naprawę innemu podmiotowi, a kosztami naprawy 
obciąży Wykonawcę przesyłając mu stosowną fakturę. 

14.   Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę autobusu oraz niezbędnych do jego 
zarejestrowania dokumentów, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
podjąć czynności zmierzające do jego rejestracji. 

15.  Czynności związane z rejestracją autobusu przeprowadzi na własny koszt 
Zamawiający. Gdyby jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów, odmówiono rejestracji i dopuszczenia do ruchu, całość kosztów 
związanych z dostosowaniem autobusu do polskich norm i wymagań zgodnych                  
z polskimi przepisami homologacyjnymi i ustawą prawo o ruchu drogowym 
poniesie Wykonawca. 

 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 3. 

1. Strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży za trzy autobusy w wysokości netto 
............................ zł (słownie: ................................. złotych) plus podatek według 
23% stawki VAT, ................................. zł (słownie: 
……………………………………….......................................................... złotych), 
co daje cenę brutto  w wysokości ............................ zł (słownie: 
..................................................................................................................... złotych)  
Odpowiednio: 
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Za autobus o numerze VIN netto ............................ zł (słownie: 
................................. złotych) plus podatek według 23% stawki VAT, 
................................. zł (słownie złotych............................................................ 
złotych), co daje cenę brutto  w wysokości ............................ zł (słownie: 
................................................................................ złotych). 

Za autobus o numerze VIN netto ............................ zł (słownie: 
................................. złotych) plus podatek według 23% stawki VAT, 
................................. zł (słownie złotych............................................................ 
złotych), co daje cenę brutto  w wysokości ............................ zł (słownie: 
................................................................................ złotych). 

Za autobus o numerze VIN netto ............................ zł (słownie: 
................................. złotych) plus podatek według 23% stawki VAT, 
................................. zł (słownie złotych............................................................ 
złotych), co daje cenę brutto  w wysokości ............................ zł (słownie: 
................................................................................. złotych). 

 
2. Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (ceny brutto) za zakupione 

autobusy uwzględnia wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją 
zamówienia w szczególności transport, nałożenie powłoki lakierniczej, wszystkie 
koszty związane z przygotowaniem autobusów do eksploatacji w Polsce oraz 
koszty wszystkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania w Polsce wraz 
z ewentualnymi tłumaczeniami i obejmuje pełne wynagrodzenie Wykonawcy za 
realizację niniejszego przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, są protokoły odbioru 
o których mowa w § 2 ust. 10. 

4. Zapłata za każdy zakupiony autobus zostanie dokonana osobno na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy 
podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
tej fakturze. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer 
identyfikacji podatkowej NIP wyszczególniony we wstępie do umowy i niniejszym 
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Przekroczenie terminu płatności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

upoważnia Wykonawcę do obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami 
chyba, że odpowiednio wcześniej Zamawiający uzyska pisemną zgodę na 
uregulowanie należności w innym terminie. 

 
KARY UMOWNE 

§ 4. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za: 
a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu umowy, określonej w § 
3 ust. 1 niniejszej umowy, 
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b) każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji przedmiotu umowy, 
określony w § 2 ust. 5, w wysokości 0,2 % ceny netto przedmiotu umowy, 
określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za  niedostarczony w terminie 
autobus. 

2. Zamawiający  może  dochodzić,  na  zasadach  ogólnych,  odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) za porozumieniem stron w każdym terminie, 
b) w przypadku opóźnienia terminu wykonania umowy z winy Wykonawcy przez  
okres dłuższy niż 30 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 5, 
c) w przypadku gdy usterek, o których mowa w § 2 ust. 13 nie da się naprawić. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6. 

1. Integralną częścią umowy jest SIWZ i oferta z dnia ……………. 2015 r. 
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z tytułu wykonania niniejszej umowy nie 

podlegają cesji na rzecz osób trzecich. Cesji nie podlegają również świadczenia 
uboczne związane z należnością główną. 

4. Powstałe w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy spory, w pierwszej 
kolejności rozpatrywane będą na drodze polubownej w formie negocjacji, 
a w przypadku braku porozumienia (w terminie 7 dni od rozpoczęcia negocjacji) 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny. 

6. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr 
faksu, e-maila,  a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod 
nr telefonu, faksu, e-maila – w przypadku zgłoszeń przewidzianych w umowie 
w tej formie) - dla Zamawiającego - „Miejski Zakład  Komunikacji” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku, ul. Łukasiewicza 8 , 19 – 300 Ełk, nr 
telefonu – (87) 610 31 27, nr faksu  (87) 610 20 66, e-mail: mzk@mzk.elk.pl, a dla 
Wykonawcy „ ..........................................................................................................”,                             
nr telefonu …………........................., nr faksu ……………..................., e-mail 
...........................................”, do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu (nr 
telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone (wykonane skutecznie 
pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez Stronę.  

7. Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, może 
udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% 
wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia z tym, że przyjmuje się jako ofertę autobusy dziesięcioletnie 
lub młodsze w chwili realizacji zamówienia uzupełniającego. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednej dla każdej ze stron 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA: 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony. 

Znak sprawy MZK/ZP/02/2015 

 - 22 

-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


