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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego
pn.:

Zakup taboru autobusowego w ramach projektu

„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z późniejszymi zmianami),

Rodzaj: dostawa

Miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DUUE: https://simap.ted.europa.eu/pl
Strona internetowa Zamawiającego BIP: www.bip.pks.strzelceop.pl
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami udostępniona jest do pobrania
na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pks.strzelceop.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
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TERMINY



Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ/ESPD) – stanowiące
załącznik nr 4 do SIWZ składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu - SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ.



Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - SKŁADA
KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania) W TERMINIE 3 DNI od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5
ustawy pzp.



Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp. SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z art. 26 ust 1 i 2 ustawy Pzp).






Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia SKŁADA TYLKO
WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z art.26 ust 1 i
2 ustawy Pzp).

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia - SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA, KTÓRY PRZY
WYKAZYWANIU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
BĘDZIE POLEGAŁ NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU.
Wykaz wykonanych dostaw - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z art. 26 ust 1 i 2 ustawy Pzp).
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Rozdział I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna,
z siedzibą ul. 1 Maja Nr 59, 47-100 Strzelce Opolskie,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000054067,
NIP 756-000-38-36,
REGON 000616899
adres strony internetowej: www.bip.pks.strzelceop.pl
faks.: +48 77 461 33 58, tel. +48 77 461 32 81,
e-mail: pks@pks.strzelceop.pl

Rozdział II.

OGÓLNE INFROMACJE ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 1/DKK/2018.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ww. oznaczenie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i art.39 - 46 w związku z art. 132 ust.1 pkt 6 i art. 133
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z
późniejszymi zmianami), zwana dalej „ustawą Pzp”, „Pzp” lub „ustawą”, oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art.11
ust.8 cytowanej wyżej ustawy
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami) i ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych cytowaną wyżej.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ
wraz z załącznikami.
Wszelkie informacje oraz ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia będą zamieszczane na stronie
internetowej na której została udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni - aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
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Rozdział III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na obszarze
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – etap II”.

2. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów
międzymiastowych liniowych klasy II , spełniających wymagania techniczne określone w
Specyfikacji Technicznej dla danej klasy, w tym normę EURO 6 - podzielonych na 3 części w
następujących klasach i ilościach :
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.2.

2.3.

2.4.

Część zamówienia nr 1
2 autobusy klasy MINI - 19 miejsc siedzących i miejsca stojące,

Część zamówienia nr 2
11 autobusów klasy MIDI – minimum 33 miejsca siedzące plus 20 miejsc
stojących w tym 5 autobusów z częściowo niską podłogą.
Z dodatkowym wyposażeniem w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym
oprogramowaniem, dokumentacją oraz przeprowadzenie szkoleń na warunkach
określonych w Specyfikacji Technicznej – stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Część zamówienia nr 3
2 autobusy klasy MAXI – minimum 56 miejsc siedzących plus 20 miejsc stojących.

Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia
zawarte są:
w „Specyfikacji Technicznej” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
oraz
w „Ramowych wymaganiach dotyczących gwarancji, serwisu, autoryzacji, szkoleń,
dokumentacji i oprogramowania stanowiących” załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Przedmiotowe autobusy w tej samej klasie muszą być pojazdami tej samej marki,
wyprodukowane przez tego samego producenta, muszą być fabrycznie nowe
i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
Za fabrycznie nowy uznaje się autobus nieużywany, o przebiegu nie większym niż 1500 km,
nie rejestrowany wcześniej, nie używany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań.
Wszystkie autobusy w danej klasie muszą posiadać tę samą stylizację i kolorystykę.

Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą:
„Poprawa jakości powietrza na obszarze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
– etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych,
Cel tematyczny 04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach,
Priorytet inwestycyjny 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Przedmiotowe autobusy przekazane zostaną przez Wykonawcę Zamawiającemu –
Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. ul. 1 Maja 59 , 47100 Strzelce Opolskie.
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2.5.

Oferowane przez wykonawcę autobusy muszą odpowiadać minimalnym parametrom
technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w
opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie
przedmiotu zamówienia. Ponadto autobusy muszą zawierać wszystkie elementy wymienione
w Specyfikacji technicznej i muszą być gotowe do pracy. W przypadku gdy w dokumentacji
przetargowej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź
urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne
parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek
równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo określając
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak
obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do
Wykonawcy.

2.6.

Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru
końcowego pojazdów, odrębnie dla każdego autobusu, zgodnie z terminami określonymi w
pkt. 1.2 rozdziału IV SIWZ oraz w umowie.
Adres dostawy:
Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A ul. 1 Maja 59,
47-100 Strzelce Opolskie, Polska.
Transport pojazdów do miejsca odbioru zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.
Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za
wady na następujących warunkach:
a)
na cały autobus minimum 36 miesięcy licząc od daty przekazania autobusu w
przypadku autobusów klasy MIDI i MAXI bez limitu kilometrów oraz minimum 24
miesiące bez limitu kilometrów na autobusy klasy MINI,
b)
c)

2.8.
2.9.

2.10.

na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu podwozia i nadwozia minimum 144
miesiące bez limitu kilometrów dla autobusów klasy MIDI lub MAXI a dla autobusów
klasy MINI minimum 120 miesięcy bez limitu kilometrów,
na powłoki lakiernicze minimum 60 miesięcy licząc od daty przekazania autobusu w
przypadku autobusów klasy MIDI i MAXI bez limitu kilometrów oraz 24 miesiące bez
limitu kilometrów na autobusy klasy MINI.

Okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu
odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.
W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do reklamacji, tzn. dokonania zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie fizycznej elementu w celu jej usunięcia.

Wykonawca w ramach zamówienia udzieli Zamawiającemu w przypadku autobusów klasy
MIDI – autoryzacji wewnętrznej (na potrzeby wewnętrzne Zamawiającego) w zakresie
obsługi i napraw dostarczonych autobusów przeprowadzanych samodzielnie zgodnie z
warunkami wskazanymi w „Ramowych wymaganiach dotyczących gwarancji, serwisu,
autoryzacji, szkoleń, dokumentacji i oprogramowania stanowiących” załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne narzędzia i urządzenia diagnostyczne do
podstawowych podzespołów (silnik, skrzynia biegów, klimatyzacja, ogrzewanie, itp.) oraz
oprogramowanie niezbędne do serwisowania dostarczonych pojazdów wraz z licencjami
zainstalowane na laptopie dostarczonym przez Wykonawcę.
Wykonawca ponadto zobowiązuje się do zawarcia umowy serwisowej i warunków gwarancji,
w której to będą zawarte wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego dotyczące
gwarancji i serwisu. Zaleca się (jednak nie jest to wymóg) aby Wykonawca posiadał stację
serwisową w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego.
Wykonawca który dostarczać będzie autobusy klasy MIDI jest zobowiązany przeszkolić
personel Zamawiającego na warunkach i w zakresie określonym w „Ramowych wymaganiach
dotyczących gwarancji, serwisu, autoryzacji, szkoleń, dokumentacji i oprogramowania
stanowiącej” załącznik nr 3 do SIWZ.
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Informacja dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom
a)
Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ)
dotyczące podwykonawców.
b)
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu dotyczące
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
c)
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazwy firm
podwykonawców.

Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy
o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady
stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %.
Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia
powyższego wymogu.
Miejsce wykonywania zamówienia:
Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A ul. 1 Maja 59,
47-100 Strzelce Opolskie, Polska.
Wspólny słownik zamówień CPV:
- 34121100-2 - Autobusy transportu publicznego
- 34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe

1. Termin wykonania zamówienia:
1.1.
1.2.

Rozdział IV.
TERMINY

Data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy.
Data zakończenia:
a)
dla części zamówienia nr 1 - 2 sztuki autobusów klasy MINI międzymiastowych
liniowych niskoemisyjnych klasy MINI , klasy II ze standardową podłogą – do dnia 15
września 2018 r.
b)
dla części zamówienia nr 2 – 11 sztuk autobusów klasy MIDI międzymiastowych
liniowych niskoemisyjnych w tym 6 sztuk z standardową podłogą a 5 sztuk autobusów
z częściowo niską podłogą - do dnia 15 września 2018 r.
c)
dla części zamówienia nr 3 – 2 sztuki autobusów klasy MAXI międzymiastowych
liniowych niskoemisyjnych klasy II ze standardową podłogą - do dnia 15 listopada
2018r.

2. Termin udzielania wyjaśnień SIWZ:

Odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą w terminach i na zasadach zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp.

3. Termin składania ofert.
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Oferty dostarczyć należy do dnia 18-04-2018r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce
Opolskie – (sekretariat pokój 104 - I piętro).
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4. Termin otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 18-04-2018 o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce
Opolskie pokój 105-I piętro.

5. Termin związania ofertą:
5.1.
5.2.
5.3.

Rozdział V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania u udzielenie zamówienia
1.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu,, w szczególności dotyczące:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone
oświadczenie,
2)
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone
oświadczenie,
3)
zdolności technicznej lub zawodowej
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas
realizowane zamówienia .
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, należycie dostarczył na terenie UE:
dla części zamówienia nr 1 - jednorazowo co najmniej 2 sztuk autobusów
liniowych ze standardową podłogą z silnikiem spełniającym normę emisji
spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów o
ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 19,
dla części zamówienia nr 2 - co najmniej 6 sztuk autobusów liniowych ze
standardową podłogą – oraz 5 sztuk autobusów liniowych z obniżoną w części
podłogą – z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6
zintegrowanym z manualną skrzynią biegów o ilości miejsc siedzących – nie
mniej niż 33 miejsc siedzących,
dla części zamówienia nr 3 - jednorazowo co najmniej 2 sztuk autobusów
liniowych ze standardową podłogą z silnikiem spełniającym normę emisji
spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów o
ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 56.
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Wykonawca zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp pozostaje związany ofertą przez okres
60 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie ww. terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa przedłużenia terminu związania ofertą spowoduje, że Zamawiający na podstawie art.
89 ust. 1 pkt. 7a odrzuci ofertę.
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Zamawiający nie wymaga, aby dostawy w/w autobusów następowały w ramach tego samego zamówienia i
na rzecz tego samego Zamawiającego. Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych
odmianach i kompletacji wynikających z indywidualnych potrzeb odbiorców.

Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy
2.1.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wyklucza się:
„12)
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
13)
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
14)
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15)
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
16)
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17)
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18)
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19)
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20)
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
21)
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22)
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
23)
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia
się z postępowania wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 poz, 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz 2016 r. poz. 615).
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20
lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie
szkody
wyrządzonej
przestępstwem
lub
przestępstwem
skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
zgodnie z powyższymi postanowieniami.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp., przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn.: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II”

Strona 10

2.2.

Uwaga: wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli osoba, o której mowa w tym
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy Prawo zamówień publicznych
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Rozdział VI.

1.

2.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany –
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Zgodnie z art. 25a ust.1 informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ, o których
mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą w oryginale.
Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) można utworzyć poprzez wypełnienie formularza
JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, lub za pomocą elektronicznego narzędzia do
wypełnienia JEDZ dostępnego na stronie
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-izalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd.
Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf

Pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie
umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w
wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca ma możliwość wypełnienia formularza JEDZ poprzez Serwis umożliwiający
wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD (ang. skrót JEDZ), znajdujący się pod adresem
internetowym.
W tym celu należy wykonać następujące czynności :
1)
ze strony internetowej Zamawiającego na której została udostępniona SIWZ,
Wykonawca pobiera plik w formacie XML o nazwie „JEDZ - AUTOBUSY”.
2)
wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
3)
wybrać odpowiednią wersję językową
4)
wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć
w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca).
5)
zaimportować pobrany wcześniej ze strony internetowej Zamawiającego plik „JEDZ”.
6)
wypełnić formularz
7)
wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.
Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego
wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej
pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub
złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości
Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w
terminie przez siebie wskazanym.
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Szczegółowe informacje dotyczące JEDZ można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o
którym mowa w Rozdziale VI. pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia. JEDZ musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, o
którym mowa w dziale VI. pkt 1 dotyczące tych podmiotów.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu – składa jednolite dokumenty
(JEDZ) o którym mowa w dziale VI. pkt 1 dotyczące podwykonawcy / -ów.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
dokumencie.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w
art. 25 ust. 1, a które wymaga Zamawiający, tj.:

10.1 w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postepowaniu, złoży:
a)
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (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, wg wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z
dowodami określającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami tymi są: referencje, inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

Sposób przeliczania na złotówki innych walut, na wypadek, gdy kwoty wyrażone w euro będą
wynikały np. z dołączonego z wykazu dostaw. Jeżeli w dokumentach składanych w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie
obcej - będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty
opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający
dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
którym NBP opublikuje wskazane informacje.

10.2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia w języku polskim:
a)

kopii „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwa Homologacji Typu
Pojazdu WE" wraz z załącznikami oferowanego typu autobusu wydanego przez
uprawnioną jednostkę, odpowiadające warunkom „Świadectwa Homologacji Typu
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Pojazdu” i zawierające spełnienie warunków granicznych normy Euro VI (test WHTC),
wartości poszczególnych emisji zanieczyszczeń (spalin) dla tlenków węgla,
węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych – Aktualność w/w świadectwa
określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475).

b)
c)

d)

Certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego, że silnik zastosowany w
oferowanych autobusach spełnia normę czystości spalin EURO 6 (test WHTC) lub
wyższą, umożliwiający rejestrację autobusu.

Rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej dla każdego typu autobusu i
rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji (wymagane
jest wyróżnienie na rysunku wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio
z niskiej podłogi, bez podestów) oraz specjalnych miejsc oznaczonych jako miejsca
dla osób niepełnosprawnych. Oferowana liczba miejsc siedzących musi być zgodna z
posiadaną homologacją.
Rysunki zawierające wymiary zewnętrzne pojazdów (przód, tył, strona lewa i
strona prawa).

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w niniejszym
postępowaniu musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie
zamówienia.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

11.1. Odpis z właściwego rejestru lub z 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. 5 pkt 1) ustawy PZP.
Uwaga.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli
Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takiej
sytuacji Wykonawca winien wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych
dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez
Wykonawcę dokument.
11.2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

11.3 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności;

11.4 Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

niego

tytułem
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Uwaga: Niedostarczenie uprawomocnionej kopii „Świadectwa Homologacji Typu
Pojazdu" lub „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu WE", wraz z załącznikami, o
których mowa wyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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11.5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.

11.6.

13.
14.
15.

16.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązania tego zakazu.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia– nie
spełnia”.
Obowiązki wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w
„stosownych sytuacjach" oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Z postępowania
wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu do udzielenia zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - (Wzór stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ)
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Spółka cywilna,
konsorcjum).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o
którym mowa w Rozdziale VI. pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia. JEDZ musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w
całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie (niezależnie od
postanowień umownych pomiędzy Wykonawcami).
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art.
23 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej notarialnie.
4) W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące
wymagania:
każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udowodnić, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1) ustawy– składa dokumenty wymienione
w Rozdziale VI. Pkt. 11 podpkt. 11.1 -11.4 SIWZ.
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w Rozdziale VI pkt. 11 podpkt. 11.5 SIWZ składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy.
6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, która musi zawierać:
jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,
zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku
wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
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3) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – Zamawiający żąda przedłożenia
zobowiązania innego podmiotu, które musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego
oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 6) jak również w postaci innych
dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego
podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego
podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów o których mowa w pkt. 11 podpkt. od 11.1 do 11.5 Rozdziału VI SIWZ.
6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt.11
podpkt. od 11.1 do 11.5 Rozdziału VI SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.

-
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określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu
wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania
się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem.
7) Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego.
18.

WYKONAWCY ZAGRANICZNI.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI,
1)
Pkt. 11 podp. 11.2 tj. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP: – składa informację z odpowiedniego rejestru
albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;
2)
Pkt. 11 podp. 11.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w Rozdziale VI punkt 11.2 (Informacja z KRK) składa dokument, o którym
mowa w punkcie 18.1.1) niniejszego Rozdziału w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

19.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeśli oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia Oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne stałoby się unieważnienie
postępowania.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
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nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeśli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

Rozdział VII.

INNE DOKUMENTY

1.

Formularz ofertowy.

3.

Oświadczenia o udziale w przedmiocie dostawy towarów pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy
2014/25/UE według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego, oświadczenie należy
złożyć w oryginale. Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy
o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się
przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %.
Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuci ofertę,
która nie spełnia powyższego wymogu.

4.
5.
6.

Dowód wniesienia wadium.

Uwaga: Powyższe oświadczenie zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt: KIO/UZP 1486/08 nie jest
oświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu ani oświadczeniem
potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego –
nie jest zatem objęte dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku
podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo
do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ).
Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U.2016.1126 z dn. 27.07.2016 r.) - oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia "za zgodność z
oryginałem" dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn.: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II”

Strona 17

2.

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP.03.01.01-16-0002/17-00

Rozdział VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, przygotowana
zgodnie z wymogami SIWZ wraz załącznikami, z wymogami ustawy Pzp oraz odpowiednich do
niej Rozporządzeń, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej SIWZ.
1.
2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia, w której
może być zaoferowana tylko jedna cena.
Wykonawcy mogą składać oferty na części :
Część zamówienia nr 1 -2 autobusy klasy MINI
Część zamówienia nr 2 - 11 autobusów klasy MIDI
Część zamówienia nr 3 - 2 autobusy klasy MAXI

Wykonawca może złożyć maksymalnie trzy oferty – po jednej na każda cześć

4.
5.

6.
7.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze bądź w innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, albo podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający na identyfikację osoby składającej podpis. Zaleca się, aby podpis składany na
dokumentach opatrzony został imienną pieczątką osoby podpisującej.

Wraz z ofertą powinny być złożone:
oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ;
dowód wniesienia wadium.
pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów dotyczących Wykonawcy w
formie kopii, każda strona takiego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.
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Ofertę stanowią wypełnione: Formularz ofertowy, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu w "stosownych sytuacjach" oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów - do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach
opisanych w niniejszej SIWZ).
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8.

9.
10.
11.

12.

Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny, staranny i trwały. Każda poprawka w
treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itp.
powinno być parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważniona do podpisania oferty wraz z datą
naniesienia poprawki, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
Zaleca się, aby strony Oferty, a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy
były trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt.
11 niniejszego Rozdziału.

Zaleca się, aby w treści oferty była umieszczona informacja o ilości/ numerach stron, na których
zawarto ofertę.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,
trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w Ofercie.
Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym,
uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i
adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.:

Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................

Postępowanie nr ……………

Zamawiający:
Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej
w Strzelcach Opolskich S.A
ul. 1-Maja 59,47-100 Strzelce Opolskie

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zakup taboru autobusowego w ramach projektu
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II”
Część nr ……………………………….
Nie otwierać przed dniem 18-04-2018.r. do godziny 10:30

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
ją wycofać. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach bądź o wycofaniu oferty powinny być
dostarczone Zamawiającemu pisemnie przez osobę upoważnioną. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub
o jej zmianie musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia oraz podpis
Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
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Rozdział IX.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku
VAT) – jeżeli występuje (zgodnie ze wzorem oferty przetargowej – Załącznik Nr 1 do SIWZ).
W cenie jednostkowej netto (bez podatku od towarów i usług VAT) autobusu - Wykonawca uwzględnia
wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ,
których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym w szczególności:
1)
badań technicznych,
2)
odbiorów,
3)
załadunku, transportu i rozładunku w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego
4)
ubezpieczenia ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu zamówienia do czasu
odbioru przez Zamawiającego,
5)
dokumentacji, oprogramowania, licencji, wraz z laptopem
6)
zapewnienia tłumaczeń na język polski do upływu terminu gwarancji i rękojmi, w tym w związku
z udzieloną autoryzacją,
7)
realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi w tym serwisu
zewnętrznego w okresie gwarancji, udzielenia autoryzacji wewnętrznej, wyposażenia warsztatu
Operatora w związku z udzieloną autoryzacją w narzędzia i urządzenia specjalistyczne,
8)
przeprowadzenia szkoleń kierowców i osób zaplecza technicznego,
9)
podatki (inne niż VAT) i opłaty np. opłaty celne, akcyza i inne.
10) kosztów wynikających z SIWZ, w tym w szczególności związanych z wymaganym wyposażeniem
pojazdu.
11) inne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z
późn. zmianami)
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w
formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie Zamawiający przyjmie jako oczywistą
omyłkę pisarską. Jako prawidłowa przyjęta będzie cena podana słownie.
Cenę (do celów porównania i wyboru ofert) należy wyliczyć następująco:
1)
Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia
podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązani są do podania ceny w złotych (PLN) bez
podatku VAT (netto), obliczonej jako suma wartości netto zgodnie z wzorem formularza oferty.
Zamawiający do wartości netto doliczy kwoty podatku VAT (w wysokości wynikającej z
obowiązujących w tym zakresie przepisów). Tak obliczona suma wartości brutto będzie podstawą
obliczenia punktów w kryterium oceny ofert "cena oferty",
2)
Pozostali Wykonawcy zobowiązani są do podania stawki podatku od towarów i usług (VAT),
wartości brutto oraz ceny obliczonej jako suma wartości brutto zgodnie ze wzorem Formularza
Oferty,
3)
Na potrzeby porównania i oceny ofert należy przyjąć stawkę 23% podatku od towarów i usług
VAT.
Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są cenami ostatecznymi i nie podlegają zmianom przez
okres obowiązywania umowy.
Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN (złoty polski).
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Rozdział X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie
przed upływem terminu składania ofert.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi dla :
Części zamówienia nr 1: 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy PLN).
Części zamówienia nr 2: 170.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy PLN).
Części zamówienia nr 3: 45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy PLN).
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku
następujących formach:

Pieniądzu - wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer:
Bank - BGK 77 1130 1219 0026 3135 1720 0001
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

Gwarancjach bankowych;

Gwarancjach ubezpieczeniowych;

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359).
3.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub w formie
poręczenia, muszą one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem a z ich treści
musi bezwarunkowo i bezpośrednio wynikać, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o którym mowa w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Pzp
4.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a)wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści
poręczenia jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej,
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze
terminowym nie może zostać odwołane.
5.
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za
skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym
mowa przed upływem ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ ostatecznego terminu (dnia
i godziny) składania ofert.
6.
Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w
Strzelcach Opolskich S.A ul. 1 Maja 59,47-100 Strzelce Opolskie
7.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.
8.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy PZP (tj. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy PZP,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej- art. 46 ust 4a ustawy PZP).
9.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
W celu łatwiejszej weryfikacji zaleca się dołączenia do oferty kserokopii dokumentu
poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na
poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Zakup taboru autobusowego część nr
……….”.
We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
W pozostałych przypadkach tj. wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego,
który należy złożyć łącznie z ofertą.
Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany ofertą.
UWAGA! Oferta niezabezpieczona wybraną przez Wykonawcę - akceptowalną przez Zamawiającego
formą wadium lub w sposób nieskuteczny - zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Rozdział XI.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

2.
3.
4.
5.
6.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętych opakowaniach do siedziby PKS w Strzelcach Opolskich S.A.
ul. 1-Maja 59 47-100 Strzelce Opolskie, pok. Nr 104-sekretariat -I piętro w terminie: do dnia
18-04-2018r., do godz. 10:00.
Zamawiający niezwłocznie powiadamia wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla zachowania
terminu składania ofert ma data oraz godzina wpływu oferty.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie PKS w Strzelcach Opolskich S.A. ul. 1-Maja 59
47-100 Strzelce Opolskie, pok. Nr 105, w dniu 18-04-2018r., o godz. 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert - na stronie internetowej
zamieszcza informacje dotyczące:
a)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
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Rozdział XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria:
1) Cena brutto oferty (C) - waga 60%
2) Parametry techniczno-eksploatacyjne (P) – 40%
Sposób oceny ofert.
Łączną ocenę punktową stanowi suma iloczynów punktów w poszczególnych kryteriach i przypisanych
im procentowo znaczeń. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej łącznej ocenie
punktowej wg. poniższego wzoru:
WCAL= C x 60% + P x 40%
WCAL – łączna wartość punktowa oferty,
C – ocena punktowa w kryterium cena brutto,
P – ocena punktowa w kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne.
1.1.

W kryterium „cena” - wartość brutto autobusów najwyższą liczbę punktów (60 pkt)
otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta zgodnie ze wzorem:
C MIN
C = ------------- x 100
C OF
C – ilość punktów uzyskanych za cenę oferty brutto,
C MIN – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
C OF – cena oferty ocenianej.

1.2. W kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne” oferta może uzyskać maksymalnie
40 pkt. Otrzymanie 0 pkt w niniejszym kryterium, będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty.

Parametry techniczno-eksploatacyjne - 40 %
Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „parametry techniczno-eksploatacyjne” będą liczone
wg wzoru:
P = (P.1. + ..... + P.3. (lub P.4.))*40%
gdzie poszczególne składniki Pn oznaczają:

1.2.1

w część zamówienia nr 1 ocenie podlegać będą następujące „Parametry technicznoeksploatacyjne”
Parametry techniczne i wyposażenie autobusów klasy MINI – (2 sztuki
autobusów)

P1

NAZWA BADANEGO
LICZBA
PARAMETRU
PUNKTÓW
(AUTOBUSU KLASY
MINI 1 szt)
Moc silnika
autobusu

METODOLOGIA OCENY

Max 50 pkt. - 138 kW i powyżej
- 131 kW – 137 kW
- 130 kW
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P2
P3

Ilość miejsc
siedzących i
stojących

Materiał lub
technologia
wykonania
konstrukcji
nadwozia i
poszycia autobusu

Max 25 pkt. - od 24 miejsc i powyżej
- od 21 do 23 miejsc
- od 19 do 20 miejsc

25 pkt.
15 pkt.
0 pkt.

Max 25 pkt. - Konstrukcja szkieletu i poszycia
nadwozia wykonane ze stali odpornej
na korozję - nierdzewnej (PN-EN
10025-1:2005) lub aluminium, z
elementami poszycia z tworzyw
sztucznych, lub konstrukcja szkieletu i
poszycia nadwozia wykonane ze
specjalnej stali konstrukcyjnej o
wysokiej wytrzymałości (np. PN-EN
10025-1:2005) zabezpieczone
antykorozyjnie metodą kataforezy cało
pojazdowej , elementami poszycia z
tworzyw sztucznych

25 pkt.

- Konstrukcja wykonana z innych
materiałów

w część zamówienia nr 2 ocenie podlegać będą następujące „Parametry technicznoeksploatacyjne”
Parametry techniczne i wyposażenie autobusów klasy MIDI –(11 sztuk
autobusów)
LP.

P1

P2

P3

NAZWA BADANEGO
LICZBA
PARAMETRU
PUNKTÓW
(AUTOBUSU KLASY
MIDI - 1 szt)

METODOLOGIA OCENY

Moc silnika
autobusu

Max 20 pkt. - 211 kW i powyżej
- 201 kW – 210 kW
- 200 kW

20 pkt.
10 pkt.
0 pkt.

Ilość miejsc
siedzących ( przy
minimum 20
miejscach
stojących)

Max 50 pkt. - od 41 miejsc siedzących i powyżej
- od 34 do 40 miejsc siedzących
- do 33 miejsc siedzących

50 pkt.
25 pkt.
0 pkt.

Materiał lub
technologia
wykonania
konstrukcji
nadwozia i
poszycia autobusu

Max 15 pkt. - Konstrukcja szkieletu i poszycia
nadwozia wykonane ze stali odpornej
na korozję - nierdzewnej (PN-EN
10025-1:2005) lub aluminium, z
elementami poszycia z tworzyw
sztucznych, lub konstrukcja szkieletu i
poszycia nadwozia wykonane ze
specjalnej stali konstrukcyjnej o
wysokiej wytrzymałości (np. PN-EN
10025-1:2005) zabezpieczone
antykorozyjnie metodą kataforezy cało
pojazdowej , elementami poszycia z
tworzyw sztucznych
- Konstrukcja wykonana z innych
materiałów

15 pkt.
0 pkt.
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P4

Stosowanie
Max 15 pkt. - W przypadku zaoferowania przez
systemu
Wykonawcę, autobusu w którym
recyrkulacji spalin
osiągnięto standard oczyszczania
(EGR) przy EURO-6
spalin silnika Euro 6 bez konieczności
stosowania recyrkulacji spalin
(stosowanie zaworu EGR)

- W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę, autobusu w którym
osiągnięto standard oczyszczania
spalin silnika Euro 6 z zastosowaniem
recyrkulacji spalin (stosowanie zaworu
EGR)

1.2.3

15 pkt.

0 pkt.

w część zamówienia nr 3 ocenie podlegać będą następujące „Parametry technicznoeksploatacyjne”
Parametry techniczne i wyposażenie autobusów klasy MAXI –(2 sztuk autobusów)

P1

P2

P3

P4

NAZWA BADANEGO
LICZBA
PARAMETRU
PUNKTÓW
(AUTOBUSU KLASY
MAXI - 1 szt)
Moc silnika
autobusu

METODOLOGIA OCENY

Max 25 pkt. - 231 kW i powyżej
- 221 kW – 230 kW
- 220 kW

Łączna ilość miejsc Max 50 pkt. - od 81 miejsc i powyżej
siedzących i
- od 77 do 80 miejsc
stojących (przy
- od 76 miejsc
minimum 56
miejscach
siedzących i 20
miejscach
stojących)
Materiał lub
technologia
wykonania
konstrukcji
nadwozia i
poszycia autobusu

Max 25 pkt. - Konstrukcja szkieletu i poszycia
nadwozia wykonane ze stali odpornej
na korozję - nierdzewnej (PN-EN
10025-1:2005) lub aluminium, z
elementami poszycia z tworzyw
sztucznych, lub konstrukcja szkieletu i
poszycia nadwozia wykonane ze
specjalnej stali konstrukcyjnej o
wysokiej wytrzymałości (np. PN-EN
10025-1:2005) zabezpieczone
antykorozyjnie metodą kataforezy cało
pojazdowej , elementami poszycia z
tworzyw sztucznych
- Konstrukcja wykonana z innych
materiałów

Stosowanie
Max 20 pkt. - W przypadku zaoferowania przez
systemu
Wykonawcę, autobusu w którym
recyrkulacji spalin
osiągnięto standard oczyszczania
(EGR) przy EURO-6
spalin silnika Euro 6 bez konieczności
stosowania recyrkulacji spalin
(stosowanie zaworu EGR) –
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25 pkt.
15 pkt.
0 pkt.

50 pkt.
25 pkt.
0 pkt.

25 pkt.
0 pkt.

20 pkt.
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- W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę, autobusu w którym
osiągnięto standard oczyszczania
spalin silnika Euro 6 z zastosowaniem
recyrkulacji spalin (stosowanie zaworu
EGR) -

2.

3.

0 pkt.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który
uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej
Specyfikacji warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród
ocenianych ofert, zgodnie z powyższym wzorem na podstawie ww. kryteriów.

Rozdział XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,
JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyło oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,
2)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4)
unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i
4 niniejszego Rozdziału
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Zamawiający określi miejsce i
termin zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp,
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
15 dni - jeśli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów
na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, są oni
zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - złożyć umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zawarcia Umowy serwisowej i
udzielenia autoryzacji wewnętrznej (ASO), na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie
z zaakceptowanym wzorem umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
na warunkach i w wysokości określonej w pkt. 1 Rozdziału XIV niniejszej SIWZ.
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Rozdział XIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia,
w terminie - przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5%
ceny ofertowej brutto (osobno dla każdej części) przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie, w jednej
lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na wskazany poniżej przez Zamawiającego rachunek bankowy:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwota
zabezpieczenia musi być wniesiona przelewem na nw. nr rachunku bankowego Zamawiającego:
Bank BGK 77 1130 1219 0026 3135 1720 0001
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. formach innych niż
w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest właściwy dokument przekazać do siedziby Zamawiającego na
warunkach i w terminach określonych powyżej.
3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku,
towarzystwa ubezpieczeniowego) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie
i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały
okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz termin
obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać
następujące elementy:
1) nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
 termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni
po jego zakończeniu,
 termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały
okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz zamawiającego
kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego
oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich
zobowiązań wynikających z umowy.
Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego akceptację jej
treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie.

6.
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5.

W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów
bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od
zachowania jakichkolwiek rygorów, poza złożeniem przez Zamawiającego Gwarantowi pisemnego
oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy
udzielonej gwarancji.
Wniesione ww. zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane,
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b) 30% - kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie
zwrócona w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

7. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form zabezpieczenia, zmiana taka jednak musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
oraz bez zmniejszania jego wysokości.
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Rozdział XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Organ odwoławczy:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa POLSKA
Tel.: +48 22 548770 l, Faks: +48 22 5487700
2. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienionych w ust. 9 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12. Zamawiający, nie później niż. na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie jedynie Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą.
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Rozdział XVI.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
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1. W niniejszym postępowaniu - komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem:
a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016
r. poz.1113),
b) osobiście,
c) za pośrednictwem posłańca,
d) faksu
e) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub faksem, lub drogą elektroniczną z uwzględnieniem pkt.4 niniejszego Rozdziału.
adres Zamawiającego siedziby:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna
ul. 1 Maja Nr 59, 47-100 Strzelce Opolskie,
faks.: +48 77 461 33 58,
e-mail: pks@pks.strzelceop.pl
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane na numer faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z ich treścią.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dla oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). W przypadku przekazywania wniosków o wyjaśnienie SIWZ drogą elektroniczną,
Zamawiający prosi o wersję edytowalną przesyłanych pytań w celu ułatwienia i skrócenia czasu
udzielenia na nie odpowiedzi. Odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą
w terminach i na zasadach - zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zwołania
zebrania Wykonawców. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art.
38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art.
12a Pzp.
7. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- Karina Bem
- Jan Łysy
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Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamówienie składa się z trzech części.
Część zamówienia nr 1 - 2 autobusy klasy MINI
Część zamówienia nr 2 - 11 autobusów klasy MIDI
Część zamówienia nr 3 - 2 autobusy klasy MAXI
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp.
3. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający
przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich
składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną e-mail: pks@pks.strzelceop.pl
6. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty metodą aukcji elektronicznej.
7. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a.
Nie dotyczy niniejszego postępowania (zastosowano kryterium cena 60%).
12. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2.
Nie dotyczy niniejszego postępowania
13. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na
które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które
będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Nie dotyczy niniejszego postępowania.
14. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
Nie dotyczy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn.: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II”

Strona 30

1.

Rozdział XVII.
POZOSTAŁE INFORMACJE
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Rozdział XVIII.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji:
1. Zmiany terminu realizacji umowy:
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
c) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w
zakładanym terminie.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiany terminów i warunków płatności:
a) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
b) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez
Wykonawcę,
c) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy
o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub innych dokumentów
określających źródła finansowania zamówienia,
d) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena netto, stawka
podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena brutto nie ulegnie zwiększeniu,
e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili
wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarto umowę.

3. Zmiany technologiczne, a w szczególności:
a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Jeśli wykonywanie zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w lit a) i b), c) będzie powodować
poniesienie dodatkowych kosztów, wynagrodzenie z tytułu umowy nie zostanie zwiększone o wysokość
tych kosztów.
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4. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami
Zamawiającego.
a) Zmiana terminu dostawy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w
ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.
b) Zmiana zasad dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia, jeśli nie zmniejszy to zasad
bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby
Zamawiającego.
c) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.
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5. W zakresie podwykonawstwa:
a) zmiana Podwykonawcy, powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy, zmiana zakresu
wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę,
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
podmiot, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.

6. Pozostałe zmiany do Umowy
a) w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla
Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne.
b) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont
bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
c) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie.
d) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
e) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
f) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.
7.

Dopuszczalne są zmiany do umowy, które wystąpiły wskutek wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
8. Zmiana postanowień zawartej umowy może dotyczyć jedynie kwestii, których nie można było
przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy i może nastąpić wyłącznie za
zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
9. Dokonanie zmiany umowy w powyższym zakresie wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby
(wniosku) wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej
dokonanie.
10. Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do
Umowy, pod rygorem nieważności.

Rozdział XIX.

PODWYKONAWSTWO
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu
zamówienia. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca w Ofercie wskaże części zamówienia,
których wykonanie zamierza zlecić Podwykonawcom oraz poda nazwy (firmy) Podwykonawców i nazwy
(firmy) na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
2. Wykonawca może wykonywać przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść umowy Wykonawcy z Podwykonawcą nie może naruszać postanowień umowy stanowiącej zał. nr
3 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopię umowy o podwykonawstwo (a także każdorazowo jej zmiany) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
5. Zapisy powyższych warunków stosuje się także w przypadku zawierania umów przez Podwykonawców z
dalszymi podwykonawcami.
6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
Podwykonawców.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania
lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników, jak za
własne działania lub zaniechania.
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8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

