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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Piłsudskiego 59
Miejscowość: Nysa
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Kolasa
E-mail: przewozy@mzk.nysa.pl 
Tel.:  +48 774330171
Faks:  +48 774339381
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk.nysa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/mzk_nysa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Część I: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz 
oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie, na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji
Numer referencyjny: ZP/W/2/2021

II.1.2) Główny kod CPV
38730000 Parkometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zakup oraz dostawa urządzeń do wnoszenia 
opłat za parkowanie razem z oprogramowaniem do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie, montaż, 
instalacja i uruchomienie urządzeń i oprogramowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z 
o.o.
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45262210 Fundamentowanie
50316000 Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów
51214000 Usługi instalowania parkometrów
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nysa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
1) Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zakup oraz dostawa 61 urządzeń do 
wnoszenia opłat za parkowanie razem z oprogramowaniem do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie, 
montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń i oprogramowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w 
Nysie sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.
2) Finansowanie zamówienia w formie leasingu będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Do udzielenia 
zamówienia na finansowanie zamawiający zastosuje przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części 
zamówienia, gdyż jej wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 80 000 euro oraz nie 
przekracza 20% wartości zamówienia.
2. Zamawiający wymaga wykonania 62 stopy fundanentowe pod urządzenia do pobierania opłat za parkowanie. 
61 w strefie płatnego parkowania w Nysie, jedną stopę fundamentową na terenie zajezdni MZK. Szczegółowy 
wykaz lokalizacji został, wraz ze współrzędnymi GPS, wyszczególniony w załączniku nr 6 do SWZ. Uzyskanie 
pozwoleń budowlanych i uzgodnień z konserwatorem zabytków po stronie Zamawiającego.
3. Pozostałe wymagania, szczegółowy opis parametrów i wymogów dotyczących funkcjonalności urządzeń do 
wnoszenia opłat oraz opis wymagań dotyczących oprogramowania i urządzeń kontrolerskich został określony w 
załączniku nr 7 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Planowany termin 
podpisania umowy nie wcześniej niż 01 październik 2021 r. Termin wykonania stóp fundamentowych – 60 stóp 
fundamentowych należy wykonać w terminie do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.
2 stopy fundamentowe wraz z montażem urządzenia w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust. 1-5 , 7, 8
i 10 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 
zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że,
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 1 000 000,00 złotych
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika nr 
2 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 dostaw urządzeń z 
oprogramowaniem o łącznej wartości minimum 500 000,00 złotych brutto z potwierdzeniem ich należytego 
wykonania bądź wykonywania.
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o 
którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji umowy oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały szczegółowo określone we
wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 59, 48 – 303 Nysa, pok. nr 9 za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej MZK w Nysie Sp. z o.o. poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony
prawnej” Pzp.
7. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:
„1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2021
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