Nr sprawy ZP/TR/12/2016

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle
NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147
tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
i Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny
w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mzkkk.pl w zakładce BIP) na:

Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów
autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach
przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie – Koźlu
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.mzkkk.pl w zakładce BIP
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest dostawa 3 sztuk stacjonarnych, tego samego typu, fabrycznie nowych,
wyprodukowanych w 2016 r. automatów do sprzedaży biletów autobusowych (zwanych dalej automatami)
oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji miejskiej w
Kędzierzynie-Koźlu, Al. Jana Pawła II/ul. Dworcowa, ul. B. Krzywoustego, ul. 24-Kwietnia.
Kody wg WSZ CPV
42933000-5 Automaty sprzedające
30144200-2 Maszyny do wydawania biletów
79632000-3 Szkolenie pracowników
48421000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Składania ofert wariantowych i równoważnych: nie dopuszcza się.
Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do
31 maja 2017 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 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.

2.

O spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 decydować będzie kompletność, prawidłowość
i aktualność przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie
adnotacji „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.

Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście
tysięcy złotych) za całość zamówienia. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych
w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie –
Koźlu Sp. z o.o. (dostępnego na stronie: www.mzkkk.pl w zakładce BIP).
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się

kierował stanowiącymi podstawę

oceny kryteriami

przedstawionymi niżej:
Maksymalna
ilość punktów

OPIS KRYTERIUM

L.p.

WAGA

1.

Cwz - Cena całkowita oferty brutto

100

70%

2.

Wg - Warunki gwarancji

100

20%

3.

Twz – Termin wykonania zamówienia

100

10%

Oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach z napisem:
OFERTA – „DOSTAWA 3 SZT. STACJONARNYCH AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY BILETÓW
AUTOBUSOWYCH ORAZ ICH MONTAŻ I URUCHOMIENIE NA WYZNACZONYCH LOKALIZACJACH PRZY
PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU” - Nr sprawy ZP/TR/12/2016 – nie
30
otwierać przed 30.09.2016 r. przed godz. 10
należy złożyć w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o., w sekretariacie (pokój
nr 105 budynek biurowca), ul. Kozielska 2.
Termin składania ofert upływa w dniu: 30.09.2016 r. o godz. 10

00

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień uzupełniających.
30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.09.2016 r. o godz. 10

w siedzibie Zamawiającego MZK Kędzierzyn –

Koźle sp. z o.o., ul. Kozielska 2, pokój nr 3 budynek biurowca (Pokój konferencyjny).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać:
a)

w

Miejskim

Zakładzie

Komunikacyjnym

w

Kędzierzynie

–

Koźlu

–

Dział

Zaopatrzenia

ul. Kozielska 2 (za odpłatnością 20 zł. w wersji papierowej – płatne w kasie Zamawiającego).
b)

za zaliczeniem pocztowym po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania wydania SIWZ.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Krzysztof Bytniewski – Kierownik Wydziału Techniczno -Eksploatacyjnego, tel. 77 4835252 wew. 39, w godz.
00

7

30

– 13

w sprawach opisu przedmiotu zamówienia i Jarosław Trochim - Kierownik Wydziału Techniczno –
30

Remontowego, Tel. 77 4835252 wew. 16, w godz. 7

30

- 14

w sprawach dotyczących SIWZ.

Dodatkowe wymagania w stosunku do oferentów: określone w SIWZ.
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 29.08.2016 roku.

Sporządził: Jarosław Trochim
Data udostępnienia informacji: 29.08.2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2016 r.
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