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ZAMAWIAJ ĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Spółka 
z ograniczon ą odpowiedzialno ścią, ul. Kozielska 2, 47-224 K ędzierzyn – Ko źle 

NIP 749-208-69-32   REGON 161411646   KRS 0000395147 
tel. 77 4835252   fax. 77 4833591   e-mail mzkspzoo @mzkk-kozle.com.pl  

 
 
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostaw ę na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk fabryczn ie nowych autobusów 

małej pojemno ści 

 

Adres strony internetowej, na której dost ępna jest SIWZ: www.mzkk-kozle.com.pl/bip 

Tryb udzielenia zamówienia:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. (dostępnego 

na stronie: www.mzkk-kozle.com.pl/bip). 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej: 2 sztuk fabrycznie nowych 
autobusów małej pojemności, wyprodukowanych w 2012 roku, posiadających polskie świadectwo homologacji 
wydane przez ustawowo uprawniony organ. (Kod wg WSZ CPV 34.12.11.00-2 autobusy transportu 
publicznego).  
Zamawiający informuje, Ŝe finansowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w formie leasingu finansowego, 
który będzie trwał 36 miesięcy, po upływie których Zamawiający stanie się prawnym właścicielem przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający w odrębnym postępowaniu wyłoni podmiot finansujący, który udzieli mu leasingu 
finansowego.    
Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

Składanie ofert cz ęściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Składania ofert wariantowych i równowa Ŝnych:  nie dopuszcza się. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2012 roku. 

Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:   

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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 przedłoŜonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie 
adnotacji „spełnia-nie spełnia” na podstawie złoŜonych dokumentów. 

Wadium:  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych) za całość zamówienia. Wadium moŜe być wnoszone w formach przewidzianych  
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w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – 

Koźlu Sp. z o.o. (dostępnego na stronie: www.mzkk-kozle.com.pl/bip). 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

1. Cena oferty – 70 % 

2. Ocena techniczno – eksploatacyjna autobusów – 25 % 

3. Warunki gwarancji – 5 % 

Oferty w j ęzyku polskim, w zamkni ętych kopertach z napisem: 

„DOSTAWA NA POTRZEBY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW 

MAŁEJ POJEMNOŚCI” - Nr sprawy ZP/4/2012 – Nie otwierać przed 02.07.2012 r. przed godz. 10.30  

naleŜy złoŜyć w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o., sekretariat (pokój  

nr 7), ul. Kozielska 2. 

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.07.2012 r. o godz. 10.00. 

Termin zwi ązania ofert ą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniaj ących:  Zamawiający nie przewiduje udzielenia 

zamówień uzupełniających. 

Otwarcie ofert nast ąpi w dniu:  02.07.2012 r. o godz. 10.30 w świetlicy zakładowej MZK Kędzierzyn – Koźle 

Sp. z o.o., ul. Kozielska 2.  

Specyfikacj ę Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) mo Ŝna odebra ć: 

a) w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. – Dział Zaopatrzenia 

ul. Kozielska 2 pokój nr 4 (za odpłatnością 20 zł. w formie papierowej – płatne w kasie 

Zamawiającego). 

b) Za zaliczeniem pocztowym po wcześniejszym złoŜeniu zapotrzebowania wydania SIWZ. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: 

Jarosław Trochim – Specjalista d/s zamówień publicznych, tel. 77 4835252 wew. 17. 

Dodatkowe wymagania w stosunku do oferentów: określone w SIWZ. 

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 08.06.2012 roku. 

 

 

Sporządził: Jarosław Trochim 

Data udostępnienia informacji: 08.06.2012 r. 

Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2012 r. 

 


