OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
SP. Z O.O. W LEGNICY
ul. DOMEJKI 2, 59-220 LEGNICA tel. 76/722 34 00, fax. 76/723 94 10,
e-mail:mpk@mpk.legnica.pl
Dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk fabrycznie nowych, autobusów miejskich,
niskopodłogowych (w tym 12 sztuk klasy maxi, 3 sztuk klasy mega) z możliwością
skorzystania z prawa opcji.

1.Termin protokolarnego przekazania w dzierżawę zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia,
do 30 listopada 2016 roku.
1.1. Pierwsza transza 10 szt. autobusów klasy maxi powinna zostać zrealizować w terminie do 150
dni od daty podpisania umowy.
Termin wykonania
1.2. Druga transza 2 szt. autobusów klasy maxi oraz 3 szt. klasy mega w terminie do 140 dni od daty
zamówienia
zakończenia odbioru I partii autobusów lecz nie później niż do 30.11.2016r.
1.3. Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji, zamawiający przekaże wykonawcy pisemne
oświadczenie ze wskazaniem ilości autobusów w terminie do 31.12.2016r. Zwiększona ilość 5 szt.
autobusów klasy maxi powinna być dostarczona w terminie do dnia 31.12.2017.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zakres zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Tryb postępowania Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz
na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wartość zamówienia jest
większa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.
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 08:00 do godziny14:00 w pokoju nr 35.
zamówienia
Za SIWZ w formie pisemnej zamawiający pobiera opłatę w wysokości 10 zł.
Termin składania
22 grudnia 2015r. 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
1. Pisemne oświadczenie wykonawcy o tym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pisemne oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 tejże ustawy. Treść powyższych oświadczeń została ujęta w „Oświadczeniach”
(załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) stanowiących jej integralną część.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
Warunki oraz
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
oświadczenia
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
i dokumenty
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
potwierdzające
wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
spełnienie przez
terminu składania ofert.
wykonawców
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
warunków udziału
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
w postępowaniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo oświadczenie o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Wadium

Kryteria oceny

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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
minimum 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Wiedza i doświadczenie
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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 dostawy,
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, tj Wykonawca wykaże, iż zrealizował bądź realizuje
zamówienia obejmujące co najmniej:
1. Trzy dostawy autobusów klasy 12 m takich samych jak oferowany (klasa, długość, przebieg
podłogi, rodzaj napędu, zawieszenie) na łączną ilość minimum 12 sztuk.
W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie podstawowych
zespołów układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny EURO VI zasilanym ON,
automatyczna skrzynia biegów, portalowa oś napędowa - takie same jak oferowane,
oraz
2. Trzy dostawy autobusów klasy 15 m takich samych jak oferowany (klasa, długość, przebieg
podłogi, rodzaj napędu, zawieszenie) na łączną ilość minimum 3 sztuk.
W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie podstawowych
zespołów układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny EURO VI zasilanym ON,
automatyczna skrzynia biegów, portalowa oś napędowa - takie same jak oferowane.
Załączy dokumenty lub dowody, czy są wykonywane lub są wykonane należycie wraz
z załączeniem:
- dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzające
czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje,
zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do dostaw nadal
wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
Ponadto wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:
1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.
3. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ.
4. Parafowany projekt umowy dzierżawy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie o pochodzeniu towarów stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Dokumenty i oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Zamawiający żąda wniesienia wadium – 400.000 zł (czterysta tysięcy zł).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
tj. nie później niż do dnia 22 grudnia 2015r. do godz. 09:00.
Zamawiający wymaga – przed podpisaniem umowy - wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy – w wysokości 2% całkowitej wartości umowy brutto.
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
waga
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
70 %
Pozostałe: (cena najniższej oferty / cena oferty badanej ) x 100 x waga
II. Warunki techniczne
Punktacja 0 - 100 pkt
Łączna ilość punktów: [ ppkt 1) + ppkt 2) + ppkt 3) + ppkt 4) ] x waga
waga
1) Materiał i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia (szkielet) 15 %
- konstrukcja szkieletu wykonana w całości ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej
o parametrach zgodnych z normą PN-EN 10088 lub z aluminium – 25 pkt
- inne materiały i technologia – 0 pkt
2) Materiał i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia
(poszycie boczne i dach)
Poszycie boczne i dach wykonane z blachy odpornej na korozję nierdzewnej
o parametrach zgodnych z normą PN-EN 10088 lub z aluminium – 25 pkt
Inne materiały i technologia – 0 pkt
3) Szyba czołowa
Dzielona pionowo w osi pojazdu – 25 pkt
Inne rozwiązania – 0 pkt
4) Możliwość czyszczenia chłodnic bez ich demontażu – 25 pkt
Czyszczenie chłodnic wymagające ich demontażu – 0 pkt

III. Posiadanie certyfikatu niepalności
Punktacja 100 pkt x waga
W powyższym kryterium 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który załączy do oferty
certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie
przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają
warunek niepalności – homologacja EWG pojazdu odnośnie do palności, uzyskany
zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie95/28/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 24 października 1995 roku.
IV. Podatność napraw pokolizyjnych
Punktacja 100 pkt x waga
Naprawy pokolizyne wykonane bez stosowania technik spawania , zgrzewania, klejenia,
nitowania - 100 pkt.
Naprawy pokolizyjne wykonane z wykorzystaniem technik spawania , zgrzewania,
klejenia, nitowania - 0 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie we wszystkich kryteriach
(I+ II +III+IV) uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Termin związania
ofertą

60 dni od daty upływu terminu składania oferty.
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