OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
ul. Domejki 2, 59-220 Legnica
tel.76 7223400, fax. 76 7223410, e-mail:mpk@mpk.legnica.pl, http://www.mpk.legnica.pl

Przedmiot
zamówienia

Usługa napraw głównych silników Cummins ISBe4 258B

1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy licząc od dnia obowiązywania umowy
lub do czasu wyczerpania określonej w umowie kwoty, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
2. Jeśli określona w umowie kwota nie zostanie wyczerpana we wskazanym wyżej okresie,
dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zakres zamówienia
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Tryb postępowania Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 443.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2015 z dnia 1.10.2015 r. z późniejszymi
zmianami, Prezesa Zarządu – Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu
w postępowaniu, w którym nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania tych postępowań.
Sposób uzyskania
Forma elektroniczna: strona internetowa - www.mpk.legnica.pl
specyfikacji istotnych Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo
warunków
Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy ul. Domejki 2, od godziny 8.00 do godz. 14.00 w pokoju nr 35.
zamówienia
Za SIWZ w formie pisemnej zamawiający pobiera opłatę w wysokości 10 zł.
Termin składania
17 stycznia 2018 r. do godz. 09.00
ofert
Miejsce składania
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy ul. Domejki 2,
ofert
(I piętro, sekretariat - pokój 19).
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego.
Warunki oraz
1. Pisemne oświadczenie wykonawcy o tym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określonych
oświadczenia
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ oraz pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i dokumenty
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale V ust. 3
potwierdzające
pkt 3.2 - 3.12 SIWZ. Treść powyższych oświadczeń została ujęta w „Oświadczeniach” (załącznik nr 1 i 2 do
spełnienie przez
SIWZ) stanowiących jej integralną część.
wykonawców
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
warunków udziału
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeni
w postępowaniu
w oparciu o Rozdział V ust. 3 pkt 3.2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
Termin wykonania
zamówienia
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składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie Rozdział V ust. 3 pkt 3.2. Jeżeli
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale V ust. 3
pkt. 3.3, 3.4 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale V ust. 3 pkt 3.11,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
w terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa
w Rozdział V ust. 3 pkt 3.13 , albo oświadczenie o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Wadium

Kryteria oceny
Termin związania
ofertą

Legnica, dnia 05.01.2018 r.

Posiadanie kompetencji lub uprawnieniń do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia,
o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Wykonawca wykaże iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument/ty potwierdzający/jące,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamówienia co najmniej na kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia,
o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 SIWZ i informacji ubezpieczyciela – że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co
najmniej na kwotę minimum 200.000 zł.
Posiadanie zdolności technicznych lub zawodowych
Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
tj. wykonawca wykaże, iż zrealizował (wykonał) na dzień składania ofert zamówienia obejmujące naprawy
silników Cummins w ilości co najmniej 10 szt. (słownie: dziesięciu) o wartości łącznej (brutto) nie mniejszej niż
350.000 zł (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych). Załączy dokumenty lub dowody, czy są wykonane
należycie wraz z załączeniem:
- dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te
zostały wykonane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich
realizacji itp. Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych dokonana
zostanie na podstawie: oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ
i informacji zawartych w załączniku Nr 3 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa
w niniejszym punkcie, zostały wykonane należycie.
Dodatkowo wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:
1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wypełniony i podpisany FORMULARZ Załącznik nr 1 stanowiący załącznik nr 6A do SIWZ.
3. Wypełniony i podpisany FORMULARZ Załącznik nr 2 stanowiący załącznik nr 6B do SIWZ.
4. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Kserokopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, jeżeli wadium składane jest razem z ofertą.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Zamawiający żąda wniesienia wadium – 3.000 zł (trzy tysiące zł).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
tj. nie później niż do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 9:00.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Cena oferty - 100%
30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

