ZAMAWIAJĄCY:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dział I

Nazwa Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP 6521723715 REGON 243448608 KRS0000499121
tel. (32) 215 91 78; fax. (32) 215 43 13;
e-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
wysokość kapitału zakładowego: 9 842 000,00 zł
Podstawa prawna:
Dział II, rozdział 3, oddział I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej jako ustawa Pzp.
Ogłoszenie o postępowaniu przekazano do DUWE dnia 12.01.2017 r., nr 2017/S 011-017029.

Dział II

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Rodzaj zamówienia: dostawa.

Dział III

Finansowanie zadania

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków własnych, kredytu bankowego oraz
dofinansowania otrzymanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w CzechowicachDziedzicach Sp. z o.o. na realizację projektu pn.: „Przyjazna komunikacja w CzechowicachDziedzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski
oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Południowy.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania ww. Projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany tylko w zakresie dotyczącym zakupu 1 sztuki fabrycznie
nowego autobusu miejskiego niskoemisyjnego niskopodłogowego klasy maxi o napędzie dieslowskim,
które będzie finansowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. i/lub kredytu bankowego.
Zamawiający złożył wniosek w grudniu 2016 r. o dofinansowanie w/w Projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – RIT Subregion Południowy. Planowane rozstrzygnięcie konkursu kwiecień 2017 r.
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Dział IV

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych,
niskopodłogowych, miejskich autobusów klasy maxi o napędzie dieslowskim na potrzeby
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z zastrzeżeniem.
Zamawiający unieważnieni części postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy 3 sztuk
fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych, miejskich autobusów klasy maxi o napędzie
dieslowskim w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – RIT Subregion Południowy (nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę 4 sztuk ww. autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym,
wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem,
dokumentacją oraz przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.
Wszystkie autobusy dostarczone Zamawiającemu stanowiące przedmiot zamówienia mają spełniać
następujące wymagania:
1) Autobusy muszą być pojazdami fabrycznie nowymi (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu
drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. – tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Zamawiający
wymaga, aby wszystkie elementy konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy każdego
z systemów, a także aby podzespoły danego rodzaju (np. silnik, skrzynia biegów, most napędowy)
były we wszystkich pojazdach identyczne pod względem parametrów technicznych
i kompletacji. Ponadto oferowane autobusy muszą być jednej marki i w danym typie
wyprodukowane co najmniej w 2016 roku przez jednego producenta a także posiadać tą samą
stylistykę i kolorystykę oraz organizację przestrzeni pasażerskiej. Dostarczany wraz z autobusami
sprzęt, urządzenia i narzędzia muszą być fabrycznie nowe.
2) Autobusy muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475) wyciąg ze świadectwa homologacji
musi zostać dołączony do oferty.
3) Autobusy muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) oraz ustawie z 20 czerwca 1997 Prawo
o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) oraz polskim i branżowym normom
wymaganym dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego
w zakresie parametrów technicznych określony jest w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ i stanowi jej
integralną część.
Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych
zgodnie z terminami określonymi w umowie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autobusy pod
wskazany adres na własny koszt i własne ryzyko. Szczegółowe uwarunkowania realizacji dostawy
zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
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Rozwiązania równoważne.
Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego pojazdy, wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty, dopuszczające dane pojazdy, urządzenia (wyposażenie) do użytkowania oraz
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
Wszelkie użyte w dokumentacji opisowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń niż określone
w dokumentacji opisowej o nie gorszych parametrach od wymaganych.
Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na równoważne
systemy odniesienia, normalizacje lub certyfikację w stosunku do dokumentacji opisowej jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego pojazdy, wyposażenie spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy.
Klasyfikacja CPV:
34121100 - 2 Autobusy transportu publicznego
34121400 - 5 Autobusy niskopodłogowe
Słownik uzupełniający:
CB09 - 8 napędzane silnikiem diesla
EA12 - 8 przystosowany dla osób niepełnosprawnych
EA21 - 5 przystosowany dla osób słabo widzących
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na dostawy – dostawę autobusów.
W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

Dział V

Termin i miejsce wykonywania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę 1 sztuki autobusu w terminie nie dłuższym niż 160
dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, pozostałe 3 sztuki w terminie nie dłuższym niż 180 dni
od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Urzędem Marszałkowskim dot. dofinansowania
projektu pn.: „Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
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gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT
Subregion Południowy.
Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Michała Drzymały 16
w Czechowicach-Dziedzicach.

Dział VI

Warunki udziału w postępowaniu od Wykonawców oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego
w SIWZ.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu, w zakresie:
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej
4.000.000,00 zł,
b) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł,
2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali nie wcześniej niż
w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy na min. 4 szt.
fabrycznie nowych autobusów klasy maxi o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł
(z podatkiem VAT) z podaniem ich wartości, ilości przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący
wykonanych dostaw musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie lub,
b) przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę) udostępniający doświadczenie
samodzielnie;
c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego
z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach
doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 łączącego go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp.
Podmiot zasób musi być podwykonawcą na części robót na który przekazał swój zasób wiedzy
i doświadczenia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
a) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia zwanego dalej
JEDZ - Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród
tych, które nie zostaną odrzucone przed analizą JEDZ – procedura odwrócona.
7.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dział VII

Podstawy wykluczenia

1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 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,
ze. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) 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 art. 24 ust. 1 pkt.13;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
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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;
5) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) 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;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) 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;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji miedzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) 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, 1844i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienie publiczne;
12) 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 dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 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 likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978,1166, 1259,i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt
2-4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
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d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
e) chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5-7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 p-pkt 2 i 3; 5-9 oraz pkt 2 p-pkt 1, 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 doznana krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie 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 przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Dział VIII

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (zwane dalej JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ;
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także
odrębne JEDZ dla każdego z tych podmiotów;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
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c) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach,
których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne JEDZ dla tych
podwykonawców;
d) dokumenty wyżej wymienione muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
e) w JEDZ należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału
i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia
o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów
i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty,
f) ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest
Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą zaleca
się zapoznać pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/31392/Informator_nr_1_2016.pdf
2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Zamówienia publiczne informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust. 1 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp.
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu ich dostarczenia:
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 wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust. 1 na podstawie okoliczności o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem
o terminie i miejscu ich dostarczenia:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę na min. 4 szt. fabrycznie nowych autobusów
klasy maxi o wartości co najmniej 4 .000.000,00 zł (z podatkiem VAT) w jednej dostawie
z podaniem ich wartości, ilości przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
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tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzające spełnienie warunku opisanego
w Dziale VI pkt. 2. ppkt.2.3. (wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust.1 na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu 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;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716);
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
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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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.
6.

7.

8.
9.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt. 4 i pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 -3, ust. 2 pkt. 2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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 ust. 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.
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.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej 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 sadowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem.
Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument
złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność
z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności
przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
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10. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić
Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów
pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.
11. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub 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. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego),
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Dział IX

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wymagania ogólne:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej
SIWZ.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub
pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być opieczętowane
i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika
z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał
pełnomocnictwa do podpisania oferty.
5) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane.
6) Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie
mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia
Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej
kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w szczególności nie
może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust.4 ustawy Pzp).
10) Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty
pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie
ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie,
tj. że zastrzeżona informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający
jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez
Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.
Oferta powinna składać się z:
1) formularza ofertowego - zgodnego z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
2) formularza cenowego – zgodnego z treścią załącznika nr 7 do SIWZ;
3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
(zwanego dalej JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnego z treścią załącznika
nr 2 do SIWZ;
4) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - jeżeli dotyczy;
5) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:
a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla
której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
6) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Raportu Technicznego drogowego zużycia
1)
paliwa (test SORT 2 przez oferowany autobus (w kompletacji i wyposażeniu identycznym
z dostarczanym pojazdem za wyjątkiem różnic co do opon, o ile zachowane są te same
2)
specyfikacje, wielkości i osiągi). Raport powinien być wykonany wg wytycznych UITP przez
niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu.

1
2

Standardised On Road Tests Cycles (S.O.R.T.) Type: SORT 2
UITP (L’Union internationale des transports publics)- Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego
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Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
3. Opakowanie oferty.
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2) Opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu zamówienia, słowami
3
NIE OTWIERAĆ PRZED ………2017 r. godz. ….….. oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz
z adresem i nr telefonu,
3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
4. Zmiana lub wycofanie oferty.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają
formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana oferty”.
2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie,
należy opatrzyć napisem “wycofanie oferty”.

Dział X

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.
Z zastrzeżeniem postanowień z pkt 2, Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy
porozumiewania się z Wykonawcami:
1) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks;
2) operator pocztowy;
3) kurier;
4) osobiste doręczenie.
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty
lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez
Zamawiającego w wezwaniu.
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 strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane
3

Uzupełnić zgodnie z pkt 6 Działu XIV SIWZ
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na adres: ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice; faks (32) 215 43 13 lub na adres e-mail:
pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
6. Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz
na własnej stronie internetowej:
www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
9. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: Paweł Rogol, tel. 695 754 674, fax. (32) 215 43 13, e-mail:
p.rogol@pkm.czechowice-dziedzice.pl
- w sprawach proceduralnych: Grzegorz Modrzejewski, tel. 602 535 142, e-mail:
modrzej244@wp.pl
10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana,
w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane
w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.
11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl
w zakładce Zamówienia publiczne.

Dział XI

Podwykonawcy

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36 a ust. 2
ustawy Pzp.
1) Zamawiający wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie dostaw autobusów. W przypadku
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców, lub podania przez Wykonawcę
nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie
uznane przez Zamawiającego, jako niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia
przewidzianych do podwykonania, czyli zamiar wykonania przez Wykonawcę zamówienia siłami
własnymi.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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Dział XII

Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści
pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 1 Działu XIV SIWZ.
4. 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, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
6. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochować należytej staranności, by jego oferta
była zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę
czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami.
7. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium
w terminie, o którym mowa pkt 3, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp.
8. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego
Bank ING Oddział Czechowice-Dziedzice nr konta: 05 1050 1256 1000 0001 0265 2708.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty
kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu
należy wpisać: „Wadium – Znak referencyjny: 01/2017/UE””.
9. Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złączyć do oferty.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych”.
f) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy
niż okres związania ofertą.
g) z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz
z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
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11. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może być wystawiona na wszystkich członków
konsorcjum lub na jednego z nich np. na lidera. Brak podania w treści gwarancji partnera nie ma
znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to również wadium
wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, że wniesie je jeden członek konsorcjum np. lider).
12. Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy Pzp.
13. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) został wykluczony z postępowania,
c) jego oferta została odrzucona.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Dział XIII

Termin związania ofertą

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
oferta, 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 tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dział XIV

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Drzymały 16,
43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie do dnia 23.02.2017 r. godz. 9:00.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie po upływie terminu
składania ofert.
3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA
OFERTY" i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty
oznaczone „ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY". Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
6. Oferty zostaną otwarte w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, sala
konferencyjna (I piętro).
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7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
9. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści na
stronie
internetowej
www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Zamówienia publiczne. informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

Dział XV

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
2. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia
z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915).
3. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
4. Określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) cena ryczałtowa
za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie
obowiązywania umowy, musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. Cenę należy obliczyć z uwzględnieniem podatku od
towaru i usług VAT, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wynagrodzenie powinno zawierać wszelkie koszty związane z dostawą autobusów wraz z ich
elementami składowymi. Cena powinna uwzględniać również przeszkolenie personelu
Zamawiającego w celu uzyskania autoryzacji zgodnie z opisami zawartymi w załącznikach do
SIWZ.
6. 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, 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.
7. Cena ofertowa musi być podana w polskich złotych cyframi i słownie. Cena musi być podana
i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT, za wyjątkiem poprawy
omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2. ustawy Pzp.
9. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Dział XVI

Kryteria oceny ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty.
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1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami:
Kryterium I
Kryterium II
Kryterium III
Kryterium IV

Cena (C)
Aspekty środowiskowe ekologia (zużycie energii) (E)
Okres gwarancji (G)
Rozwiązania techniczno-eksploatacyjne (T)

70 %
25 %
3%
2%

2. Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach.
KRYTERIUM I
Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowi cena brutto oferty. Oferta z najniższą ceną, otrzyma
maksymalną liczbę punktów 70. Punkty pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane wg
następującego wzoru:
Cn
Ilość punktów badanej oferty (C) =

x 100 x 70%
Cb

gdzie:
Cn - cena brutto oferty najniższej;
Cb - cena brutto oferty badanej;

KRYTERIUM II
Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowią zadeklarowane przez Wykonawców: wartości
zużycia energii (Eenergia), emisja CO2 (ECO2) oraz emisje zanieczyszczeń (Ezanieczyszczenia) tj. tlenków
azotu (NOx), cząstek stałych (PM) oraz węglowodorów (THC). Liczba punktów zostanie obliczona na
podstawie sumy punktów wg następującego wzoru:
Aspekty środowiskowe ekologia (zużycie energii) (E) = (Eenergia + ECO2 + E zanieczyszczenia) x 25 %
gdzie:

Eenergia - zużycia energii (najmniejsze) 50 pkt
ECO2 – emisja dwutlenku węgla (najmniejsze) 25 pkt
Ezanieczyszczenia -emisje zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) (najmniejsze) 25 pkt
Punktacja w poszczególnych wielkościach:
1) Eenergia
Punkty za zużycie energii [MJ/km] przez oferowany autobus. Maksymalna liczba przyznanych
punktów w niniejszym podkryterium wynosi 50.
ZAŁOŻENIA:
I. Przyjęto, że wartość energetyczna paliwa (oleju napędowego) wynosi 36 MJ/l.
II. Na podstawie wyników testu SORT 2 dla oferowanego autobusu należy określić średnie
zużycie paliwa w litrach na 100 km [l/100km] (F).
III. W oparciu o wynik podany w punkcie II. należy obliczyć wielkość zużywanej energii (E1energia)
na kilometr, wg następującego wzoru:

F
E1energia= 36 x
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100
W niniejszym podkryterium oferta z najmniejszą wartością Eenergia otrzyma 50 punktów.
Punkty pozostałym Wykonawcom w tym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:
E1energia n
Eenergia = 50 x
E1energia b
gdzie:

E1energia n – najniższa ofertowa wartość zużycia energii,
E1energia b – wartość zużycia energii w ofercie badanej,
2) E CO2
Punkty za emisję dwutlenku węgla [g/km] przez oferowany autobus. Maksymalna liczba
przyznanych punktów w niniejszym podkryterium wynosi 25.
ZAŁOŻENIA:
I. Przyjęto, że wskaźnik emisji potencjalnej CO2/kg paliwa (oleju napędowego - ON) wynosi:
W e= 3,17 [kg CO2/kg ON].
II. Przyjęto, że gęstość paliwa (ON) wynosi q=0,830 [kg ON/l ON].
III. W oparciu o założenia I. i II. przyjęto wskaźnik emisji CO 2 /litr paliwa (ON):
WCO2 = We x q = 3,17 x 0,830 = 2,63 [kgCO2/l ON]
IV. Na podstawie wyników testu SORT 2 dla oferowanego autobusu należy określić średnie
zużycie paliwa w litrach na 100 km [l/100km] (F).
V. W oparciu o wynik podany w punkcie IV. należy obliczyć wielkość emisji CO2 /km (E1CO2)
[kg/km], wg następującego wzoru:
F
E1CO2 = 2,63 x
100
W niniejszym podkryterium oferta z najmniejszą wartością ECO2 otrzyma 25 punktów.
Punkty pozostałym Wykonawcom w tym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:
E1CO2n
E CO2 = 25 x
E1CO2b
gdzie:

E1CO2n – najniższa ofertowa wartość emisji dwutlenku węgla CO2
E1CO2b – wartość emisji dwutlenku węgla CO2 w ofercie badanej
3) E zanieczyszczenia
Punkty za emisje zanieczyszczeń (E1 zanieczyszczenia): tlenków azotu NOx, cząstek stałych PM oraz
węglowodorów THC [g/kWh], emitowanych przez silnik oferowanego autobusu. Maksymalna liczba
przyznanych punktów w niniejszym podkryterium wynosi 25. Punkty przyznawane są wg
następującego wzoru:
E1 zanieczyszczenia = ENOx+ EPM+ ETHC
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gdzie :

ENOx – jednostkowa emisja NOx [g/kWh], określona na podstawie wyników badań homologacyjnych silnika
test WHTC;

EPM – jednostkowa emisja cząstek stałych PM [g/kWh], określona na podstawie wyników badań homologacyjnych
silnika - test WHTC;

ETHC – jednostkowa emisja węglowodorów THC [g/kWh], określona na podstawie wyników badań homologacyjnych
silnika - test WHTC.

W niniejszym podkryterium oferta z najmniejszą wartością E zanieczyszczenia otrzyma 25 punktów.
Punkty pozostałym Wykonawcom w tym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:

E1 zanieczyszczenia/n
E zanieczyszczenia = 25 x
E1 zanieczyszczenia/b
gdzie :

E1 zanieczyszczenia/n - najniższa ofertowa wartość emisji zanieczyszczeń
E1 zanieczyszczenia/b - wartość emisji zanieczyszczeń w ofercie badanej

KRYTERIUM III
Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowi zadeklarowany przez Wykonawcę okres pełnej
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia z wyłączeniem gwarancji na konstrukcję nośną,
poszycie zewnętrzne i powłoki lakiernicze autobusów. Okres gwarancji nie jest zależny od
przebiegu.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. W przypadku podania
przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie okresu gwarancji,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako
niezgodna z SIWZ.
Wykonawca, który poda w ofercie okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy lub powyżej otrzyma
najwyższą liczbę punktów w kryterium okres gwarancji tj. 3 pkt. Punkty w kryterium gwarancji
zostaną przyznane wg poniższej tabeli:
Gwarancja 36 miesięcy
Gwarancja 42 miesięcy
Gwarancja 48 miesięcy
Gwarancja 54 miesięcy
Gwarancja 60 miesięcy
i powyżej

0 pkt.
0,75 pkt
1,50 pkt
2,25 pkt
3,00 pkt

KRYTERIUM IV
Punkty w kryterium techniczno-eksploatacyjnym zostaną przyznane wg poniższej tabeli:
Szyba czołowa składająca się z trzech części:
części dolnej lewej, części dolnej prawejpodzielonych w osi pionowej pojazdu oraz
części górnej (szyby osłaniającej czołową
tablicę kierunkową)

TAK - 1 pkt
INNE - 0 pkt
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Materiał
oraz
sposób
zabezpieczenia
antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych
karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu
(kratownicy/ramy) podwozia. Wykonanie ze stali
odpornej na korozje – nierdzewnej 1.4003 wg
Normy PN-EN-10088 lub równoważnej

TAK – 1 pkt

INNE – 0 pkt

3. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą
Kryterium I, Kryterium II, Kryterium III i Kryterium IV wynosi 100.
4. Każda nieodrzucona oferta zostanie oceniona według kryteriów opisanych w punkcie 1 na
zasadach określonych w punkcie 2.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą sumę liczby punktów
z Kryterium I, Kryterium II, Kryterium III i Kryterium IV.

Dział XVII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie zaokrąglając do
pełnych setek złotych w górę, najpóźniej w dniu jej podpisania.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednym lub kilku niżej wymienionych rodzajach:
1) pieniądz,
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 27 ze zm.).
3. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego:
Bank ING Oddział Czechowice-Dziedzice nr konta: 05 1050 1256 1000 0001 0265 2708.
przedstawiając Zamawiającemu potwierdzenie przelewu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Należyte zabezpieczenie wykonania umowy – Znak
referencyjny: 01/2017/UE”.
4. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których
mowa wyżej należy złożyć w Sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Drzymały
16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego);
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
4) Określać wartość, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia
kwoty zobowiązania, w wysokości wskazanej w żądaniu, na pierwsze żądanie zapłaty,
w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał dostawy w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał dostawy objęte umową z nienależytą starannością.
6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków, lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji
nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe
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zastrzeżenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Dział XVIII

Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych
w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy
dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na
ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie
przepisy:
1) możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybór kolejnej oferty);
2) obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (zatrzymanie wadium).
4. Zamawiający zawrze umowę 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, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1
ustawy Pzp.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
1) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy;
2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - terminowo finansowego – 14 dni po podpisaniu umowy.
7. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska,
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych
w realizację zamówienia.

23

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP 6521723715 REGON 243448608 KRS0000499121
tel. (32) 215 91 78; fax. (32) 215 43 13 e-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
wysokość kapitału zakładowego: 9 842 000,00 zł

8. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz
z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.

Dział XIX

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, 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
niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji będącej
podstawą jego wniesienia, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Dział XX

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. 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, wymienionych
w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Pzp.
4. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:
3.1 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy
w następujących okolicznościach:
a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem wyposażeń
dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,
b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w wyposażeniu
i kompletacji pojazdu.
4.2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zadania, określonego w § 4 ust. 1
wzoru umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) dostawy objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie
wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę
czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego
postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów
zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.;
c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami
nieruchomości,
e) czynności dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia,
f) zmianę zastosowanych rozwiązań, kompletacji i technologii wyposażenia pojazdów,
g) zmiany stanu prawnego,
h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
i) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT).
5. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian będą opisane
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).
Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Dział XXI

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6. oraz o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w polskich
złotych.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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