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Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA 

 

INFORMACJA 

 

Postępowanie poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019,  poz. 1843                  

z późn. zm.) – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 428 000 euro zgodnie z  Regulaminem 

udzielania zamówień w MPK w Radomiu Sp. z o.o. na: 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup 4 -szczotkowej, automatycznej, stacjonarnej, ramieniowej myjni 

autobusowej. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Zadanie 1 - dostawa wraz z montażem, pracami budowlanymi, posadowieniem i uruchomieniem 
fabrycznie nowej automatycznej, stacjonarnej, ramieniowej, 4-szczotkowej, przejazdowej myjni 
autobusowej, która będzie zainstalowana na terenie MPK w Radomiu Sp. z o.o., 

Zadanie 2  -  wykonanie stanowiska do mycia silników. 

1. Zamówienie obejmuje: 
 

a) montaż, posadowienie oraz uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie myjni 
automatycznej,  4- szczotkowej umożliwiającej mycie autobusów dla potrzeb MPK w Radomiu 
Sp. z o.o., 

b) podłączenie i adaptacja myjni do istniejącego układu obiegu wody czystej  
i recyklingowej, do instalacji sprężonego powietrza oraz instalacji elektrycznej, 

c) adaptacja stanowiska – posadowienie i montaż nowej myjni (prace budowlane oraz prace 
budowlane towarzyszące opisane w Opisie przedmiotu zamówienia), 

d) wykonanie stanowiska do mycia silników, 
e) przeprowadzenie szkolenia w zakresie codziennej obsługi zaoferowanej myjni. 

 
2. Szczegółowe wymagania techniczne i technologiczne określa załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
4. Warunki wykonania zamówienia: 

 
a) transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek, zapewnia Wykonawca na 

swój koszt i ryzyko, 
b) Wykonawca podłączy myjnie do istniejących wyjść instalacyjnych, uruchomi je oraz sprawdzi 

poprawność ich działania, 
c) po wykonaniu prac budowlanych oraz prac budowlanych towarzyszących opisanych w Opisie 

przedmiotu zamówienia, umożliwiających zamontowanie, posadowienie, podłączenie, 
adaptacji i uruchomieniu myjni oraz po przeprowadzeniu szkolenia Zamawiający przeprowadzi 
czynności odbiorowe myjni, których wynikiem będzie protokół odbioru myjni. Protokół 
odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego, sporządzony przez Zamawiającego 
stanowić będzie podstawę do rozliczenia   z Wykonawcą, 

 Wykonawca, podczas uruchamiania myjni przeszkoli pracowników Zamawiającego  
w zakresie codziennej obsługi myjni odpowiednio 10 (dziesięciu) pracowników. 
Wynagrodzenie za szkolenie wliczone jest w cenę przedmiotu zamówienia. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego napełnienia zasobników wymaganymi 
środkami chemicznymi po uruchomieniu myjni. Koszt użytych środków chemicznych należy 
uwzględnić w cenie oferty, 

 najpóźniej wraz z dostawą myjni, stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy               
w języku polskim: 

a) deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi potwierdzającą uprawnienia                                     
do oznakowania myjni znakiem CE przez producenta zgodną z aktualnymi przepisami, 
instrukcję obsługi,  

b) kartę gwarancyjną, 
c) opis warunków gwarancji oraz harmonogram przeglądów gwarancyjnych jeżeli przeglądy te są 

wymagane przez producenta, 
d) dokumentację techniczno-ruchową z katalogiem części zamiennych -  pisemnie                                                 

i w wersji elektronicznej w formacie pliku PDF na nośniku danych (np. płyta CD lub DVD). 
 

5. Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin miejsca adaptacji i montażu myjni                                             
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: 
 

a) osoba do kontaktu - Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą i Ochroną Środowiska Pan 
Janusz Porzyczka tel. 507 047 333, 

b) jeżeli Wykonawca dedykuje środki chemiczne do stosowania w oferowanym urządzeniu, jest 
zobowiązany najpóźniej wraz z dostawą myjni do dostarczenia ich wykazu oraz Kart 
Charakterystyki w formacie plików PDF zapisanych na nośniku danych (płyta CD/DVD), 
potwierdzone pisemnym oświadczeniem, że dostarczone Karty Charakterystyki są na dzień 
złożenia kartami najbardziej aktualnymi. 
 

6. Warunki płatności:  
 

a) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej 
prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia,  

b) Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisania protokołu 
odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego, 

c) cena zawiera koszt dostawy/ montażu, posadowienia, uruchomienia do / u Zamawiającego, 
podłączenia, adaptacji, szkolenia, przeglądów gwarancyjnych (jeżeli są wymagane przez 
producenta), jednorazowego napełnienia zasobników środkami chemicznymi oraz napraw 
gwarancyjnych, 

d) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek. 
 
 

7. Warunki gwarancji: 
 

a) okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty odbioru przez Zamawiającego. Okres rękojmi 
jest równy okresowi gwarancji, 

b) Wykonawca obowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać naprawy gwarancyjne, a także 
dokonywać przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz                           
z dostawą przedmiotu zamówienia (jeżeli przeglądy te są wymagane przez producenta). 
Niewykonanie przeglądu z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze świadczenia napraw 
gwarancyjnych i nie powoduje utraty gwarancji, 

c) przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi 
w trakcie ich wykonania mają być wliczone  w cenę, 

d) w razie wykrycia lub ujawnienia się wad w dostarczonej myjni lub wykonanych pracach nie 
powodujących unieruchomienia myjni, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój 
koszt  i ryzyko, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. 
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Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

8. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu części zamiennych - 10 lat po okresie gwarancji. 
 

9. W przypadku wystąpienia awarii myjni (rozumianej jako nagła usterka uniemożliwiająca pracę 
myjni) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię  w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez 
Zamawiającego (faksem, mailem). 
 
 

10. Miejsce wykonania zamówienia: MPK w Radomiu Sp. z o.o. ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom. 
 

11. W ofercie Wykonawca obowiązany jest wskazać te części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom. 
 

II. Termin wykonania zamówienia:  
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.08.2020r. 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; przez posiadanie niezbędnego doświadczenia rozumie się należyte wykonanie 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy wraz  
z montażem myjni automatycznej przejazdowej  co najmniej czteroszczotkowej do mycia 
autobusów. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

b) 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 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 
 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
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1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie III Informacji,                                       
od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie 
następujących dokumentów: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

b) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                                        
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, dostaw, o których mowa w punkcie III Informacji, z podaniem 
przedmiotu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Informacji. 

e) Dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że dostawy, o których mowa w pkt. III Informacji 
zostały wykonane należycie.  

W przypadku, gdy wykazane dostawy zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do składania dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie 

Do sposobu liczenia terminów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – art. 112 tj. „termin oznaczony 

w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada 

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu 

tego miesiąca.”   

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, a w przypadku dokumentu,          
o którym mowa w pkt. 1 ppkt a) wydanym w Polsce w formie wydruku wygenerowanego ze 
strony internetowej CEIDG (osoby fizyczne) lub  ze strony internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości (osoby prawne). 
 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2. Wszelkie zapytania dotyczące postepowania należy przesyłać drogą pocztową na adres MPK             

w Radomiu Sp. z o.o., ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom oraz na adres e-mail mpk@mpk.radom.pl 
lub fax. 48 385 52 85. 

   

VI. Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert: 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium. 
 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium  w wysokości 

50 000,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

mailto:mpk@mpk.radom.pl
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Wadium można wnieść w formie: 

a)  pieniądza, 
b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                      

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c)  gwarancji bankowych, 

d)  gwarancji ubezpieczeniowych, 

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 

r.poz. 1804 oraz 2015 r. poz.978 i 1240). 

 

Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Pekao SA  45 1240 5703 1111 0000 4897 6008 

z adnotacją: „wadium do postępowania na Zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej 

automatycznej, przejazdowej myjni autobusowej, która będzie zainstalowana na terenie MPK 

w Radomiu Sp. z o.o” 

 

 Potwierdzenie złożenia wadium należy załączyć do oferty. 

 Wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii (potwierdzonej                  
„za zgodność”) załączonej do oferty. W kopercie zawierającej ofertę należy dodatkowo 
załączyć oryginał ww. dokumentu. 

 Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium lub, gdy wadium zostanie wpłacone po 

upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie odrzucona. 

 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia. 

 Zamawiający zatrzymuje wadium, wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych                          
w ofercie, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
 

VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca, który wygra postępowanie, zobowiązany będzie do zawarcia umowy i wniesienia 
zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, wyliczonego  
z dokładnością do pełnego złotego zaokrąglając wyliczoną wartość w górę. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru  
Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ustawy Pzp. 
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy należy wnieść w terminie nie później,  
niż  przed jej podpisaniem. Oznacza to, że w terminie wyznaczonym na podpisanie Umowy, na 
koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek 
Zamawiającego na kwotę zabezpieczenia) lub w kasie musi znaleźć się dokument wniesienia 
zabezpieczenia w innej formie (oryginał). 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja nie może zawierać warunku, że żądanie  
wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 
Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji) oraz że podpisy należą do osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Gwarancja winna być 
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.   

7. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń, winno ono zawierać nie 
budzące wątpliwości zobowiązanie Gwaranta/poręczyciela do zapłaty zamawiającemu należności, 
w każdym przypadku gdy ustawa Pzp przewiduje zatrzymanie zabezpieczenia. Zobowiązanie 
Gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. Gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych 
przepisach. 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Wymagania i zalecenia ogólne: 
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. 
c) Oferta musi odpowiadać wymogom określonym w niniejszej Informacji. 
d) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
e) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
f) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
g) Załączone do oferty dokumenty sporządzone w językach obcych winny być przetłumaczone na 

język polski. 
h) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości, opatrzonym informacjami: nazwa Wykonawcy, nazwa postępowania. 
i) Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania 

zobowiązań, w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę. 
j) Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do 
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia                                 
za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą. 

k) Wszystkie kopie składane wraz z ofertą winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę. 

l) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone 
datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 

m) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
 

X. Zawartość oferty: 
 

a) Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia),  
b) Dowód wniesienia wadium; 
c) Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie IV Informacji; 
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d) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika 
ono z dokumentów przedstawionych w ofercie; 

e) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane myjnie wymagań określonych przez 
Zamawiającego tj. opis techniczny oferowanej myjni, zgodny z załącznikiem nr 2 do 
Ogłoszenia .  

f) Wykaz materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie.  
 

XI. Miejsce oraz termin składania. 
 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki p.101 lub przesłać na adres MPK w Radomiu Sp. z o.o.  

ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom do dnia 16 lipca 2020 roku. 

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia  na takich warunkach. 
 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 
do Ogłoszenia. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do 
zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i projekcie umowy. 

3. Cena jednostkowa netto nie może ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.  
4. Umowa może zostać zmieniona m.in. w przypadku: 

 zmiany obowiązującej stawki VAT wynikającej z przepisu prawa, 
 

 

 

 

 

 


