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Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej SIWZ)

Przetarg nieograniczony o wańości do kwoty 443.000 euro
na zadanie pn.: ,,Rozbudowa systemuzarządzania flotą"

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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Czechowice-Dziedzice, dnia 1 1 stycznia 2018r.

wvkazzałaczników:
Załączniknr 1)
Załączniknr 2)
Załącznik nr 3)

Zalączniknr 4|
Załączniknr 5|
Załącznik nr 6)

Załączniknr 7|

Formularz ofertowy.
Jednolity Dokument Zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.
Wzór umowy.
Wykaz należycie wykonanych zamówień.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Protokół odbioru technicznego.
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sPEcYFlKAcJA lSToTNYcH WARUNKoW zAMoWlENlA
Nazwa Zamawiającego

Dział |

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka
odpowiedzialnością
u l. M ic hała D rzy maĘ 1 6, 43 -502 Czec h owice-Dziedzice
NlP 6521723715 REGoN 243448608 KRs0000499121

z ograniczoną

tel. (32) 215 91 78; fax. (32| 2'l5 43 13;
e-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice,pl
wysokośćkapitału zakładowego:9 842 000,00 zł

Podstawa prawna:
Dział ll, rozdział 3, oddział l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych
(t.j. Dz. U, z2017 r., Poz. 1579) - zwanej dalejjako ustawa Pzp.
Ogłoszenie o postępowaniu przekazano do:

BZP dnia 11,01.2018 r. pod nr 503846-N-20,18

Tryb udzielenia zamówienia

Dzlał ll

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art,11ust. 8 ustawy Pzp.

Rodzaj zamówienia: usługa dostawy i wdrożenia.

Dział lll

Finansowanie zadania

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środkowwłasnych, oraz dofinansowania
otrzymanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. na
realizację projektu pn.,. ,,Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: lV. Efektywnośc energetyczna, odnawialne żrodłaenergii i

gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5, Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie dla poddziałania,. 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- RlT
Subregion Południowy.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie Ww Projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej. lV. Efektywnośc energetyczna, odnawialne żródła energii
i gospodarka niskoemisyjna dla działania,. 4,5. Niskoemisyjny transpoń miejski oraz efektywne
oświetlenie dla poddziałania, 4.5.2. Niskoemisyjny transpoń miejski oraz efektywne oświetlenie- RlT
Subregion Południowy,

Opis pruedmiotu zamówienia

Dział lV

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i wdrozenia systemu zarządzania flotą na potrzeby

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w celu realizacji zadania pod nazwą ,,Rozbudowa
Systemu Zarządzania Flotą"
,
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Zakres zamówienia obejmuje zakup środków trwałych oraz wańości niematerialnych i prawnych, w tym
praw autorskich oraz licencji, atakże wdrozenie systemu na warunkach określonych w SI\NZwrazz
załącznikami,
Wszystkie elementy systemu dostarczone Zamawiającemu stanowiące przedmiot zamówienia muszą
spełniac następujące wymagan ia:

1,

2.

Wszystkie elementy systemu muszą byc elementami fabrycznie nowymi.
Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego
w zakresie parametrów technicznych określony jest w załączniku nr 6 do niniejszej S|WZ i stanowi
jej integralną częśc.

Odbiór systemu nastąpi w siedzibie Zamawialącego na podstawie protokołu odbioru technicznego
zgodnie z terminami określonymiw umowie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyc iwdrozyc system

z

wszystkimi elementami opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pod
wskazany adres na własny koszt i własne ryzyko. Szczegołowe uwarunkowania realizaĄi zamówienia
zawańe są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

wraz

Rozwiązania równoważne.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza równoważne systemy odniesienia.

Ciężar udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamówienia jest rownowaźny w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofeńę. W takim wypadku Wykonawca
musi przedłozyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem
ceńyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane, urządzenia (wyposazenie) do użytkowania oraz
pozwalające jednoznacznie stwierdzic, ze są one równoważne.
Wszelkie użyte w dokumentacji opisowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe słuzą jedynie do określeniacech technicznych
ijakościowychmateriałow i nie są wskazaniem określonego producenta.
Zamawiający dopuszcza składanie ofeń z zastosowaniem innych materiałow, urządzeń niz określone
w dokumentacji opisowej o parametrach nie gorszych od wymaganych,
Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wvkonawca. który powołuie sie na równoważne
svstemv odniesienia. normalizacie lub ceńvfikacie w stosunku do dokumentacii opisowei iest
obowiazanv wvkazaó. że oferowane przez nieqo wvposażenie spełnia wvmaqania określone
przez zamawiaiaceqo.
Zamawiający wymaga, aby konstrukcja wszystkich urządzeń, podzespołów, elementów systemu,
rozwiązania techniczne oraz zastosowane oprogramowanie gwarantowało co najmniej ,10 lat
użytkowania. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, a ich niezawodnośc musi
byc potwierdzona w co najmniej 3 letnim okresie eksploatacji.
Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
Na podstawie ań. 29 ust, 3a ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pzez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez
Zamawialąceg o czyn n ościw za kres ie rea izacj i zamówien ia,
l

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę częścizamówienia, których wykonanie zamieza
powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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Termin i miejsce wykonyrania zamówienia

Dział V

Wykonawca zobowiązany jest zrealizowac usługę dostawy i wdrożenia zadania pod nazwą ,,Rozbudowa
systemu zarządzania flotą" w terminie zgodnym z oświadczeniem wykonawcy, ale nie dłuzszym niż
150 dniod dnia zawarcia umowy zZamawialącym.

jest siedziba Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Michała Drzymały 16

Miejscem realizacji zamówienia

w

Czechowicach-Dziedzicach

autobusy Zamawiającego, oraz teren placu autobusowego znajdującego
u zbiegu ulic Towarowej i Niepodległościw Czechowicach-Dziedzicach.

w Czechowicach-Dziedzicach,

się

Dział Vl

1,

Warunki udziału w postępoyyaniu Wykonawców oraz opis
sposobu dokonylvania oceny spełnienla Ęch warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy:
1 .1 . Nie podlegają wykluczeniu;
1,2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, ktore zostały określone przez Zamawiającego

w SIWZ.
warunkow
udziału w postępowaniu, w zakresie:
2, Opis
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowej, 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 zdolnośćkredytową w wysokości, co najmniej
B50.000,00 zł,

4,

5.

b) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalnościw wysokości co najmniej 850.000,00 zł,
2.3, Zdolnościtechnicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali ze wykonali nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń, co najmniej 1 zamówienie
(odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia), na dostawę
i wdrożenie systemu zarządzania flotą o wartościmin. 500000 zł (pięcset tysięcy złotych
00/100), podając opis zamowienia, daty i miejsca wykonania orazoznaczenie podmiotow, na
wraz
wykonane
ktorych
zostały
rzecz
należycie.
wykonane
z załączonym dowodem określającymczy te zamowienia zostały
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący
wykonanych dostaw musi byc spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę)
udostępniający doświadczenie samodzielnie,
b) w przypadku podmiotow występujących wspolnie - samodzielnie przez minimum jednego
z Wykonawcow występujących wspólnie,
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyzej wymaganego doświadczenia w ramach
d oświadcze n ia róznych pod m iotów zaangażow an ych w real izację zamówie n ia.
Wykonawca moze 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 podmiotow, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nim stosunkow prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościachlub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie
jednoznacznie wynikac w szczegolności:
5,1 .zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
5.2. sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
i

zawodowe, pozwalają na wykonanie pżez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o.

7.

o których mowa w art, 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegac się o udzielenie zamowienia i w takim przypadku ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania

o

w

postępowaniu
ich
udzielenie zamówienia albo
postępowaniu
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
reprezentowania w
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7,2. Ocena spełniania warunkow udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
Etap l - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w Jednolitym Dokumencie Zamówienia zwanym dalej JDZ Załącznik nr 2 do SIWZ;
Etap ll Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentow to potwierdzających. Ocenie na tym etapie
podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, ktorego ofeńa zostanie uznana za nĄkorzystniejszą
spośród tych, ktore nie zostaną odrzucone przed analizą JDZ - procedura odwrócona zgodnie
z arL.24 aa ustawy Pzp.
7,3. Jeżeli Wykonawca nie złożyłOświadczenia, lub innych dokumentow niezbędnych do

7,2,1.

7,2.2.

-

przeprowadzenia postępowania lub złożoneOświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wzywa do ich złożenia,uzupełnienia, poprawienia w terminie wskazanym pżez
Zamawiającego, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
kon ieczne byłoby un iewazn ien ie postępowan ia.

Dział Vll

Podstawy wykluczenia

Podstawy wykluczenia o których mowa w ań. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunkow udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawcę, będącego osoba fizyczną, ktorego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o ktorym mowa w art. 165a, ań. 181-1BB, ań. 189a, art. 218-221 , ań. 228-230a, ań. 250a, ań.
25B lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz.553, ze. zm.)
lub art. 46 lub ań. 48 ustawy z dnia25 czerwca2010 r. o sporcie (Dz. U. z2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w ań. 1,15 §20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r, - Kodeks karny,

c)

skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9lub ań. 10 ustawy z dnia 15 czenłlca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcę, jezeli urzędującego członka jego organu zarządzalącego lub nadzorczego,
wspólnika społki w społce jawnej lub pańnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13;
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4) 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 źe Wykonawca dokonał płatnościnależnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wlazz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiązące porozumienie w sprawie spłaty tych nalezności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub razącego 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 ktory zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawic wymaganych
dokumentow;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślnościlub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące miec istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamowienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływałlub probował wpłynąc na czynności Zamawiającego lub
pozyskac informacje poufne, mogące dac mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamowienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamowienia lub
ktorego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenieusług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba ze spowodowane tym zakłócenie konkurencji moze byó wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, ktory z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji miedzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazac za pomocą stosownych środkow dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz. U, z2015
r, poz.1212,1844i 1B55 orazz2016 r, poz.437 i 544),
,1 ,1)
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środkazapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienie publiczne;

12) Wykonawców, ktorzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia ,16
lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyliodrębne ofeńy, oferty częściowelub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Podstawy wykluczenia o których mowa w ań. 24 ust.

5 pkt. 1- 8 ustawy Pzp.Z postępowania
o udzielenie zamówien ia Zamawiający wykluczy Wykonawcę między in nymi :
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 ań, 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz, 97B, z pożn. zm.) lub którego upadłośc
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba ze 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. 61 5);
2) będącego osobą fizyczną, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jezeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niz 3000 złotych;
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspolnika społki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w społce komandytowej lub
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w
pkt 2),

4) Wykonawcę, jezeli Wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art.24 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust,
4 ustawy Pzp z,.

,1

pkt 2-

a)
b)
c)
d)

Zamawiającym,
osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
członkami komisji przetargowej,
osobami, ktore złożyłyoświadczenie, o którym mowa w ań. 17 ust, 2a
e) chyba, ze jest mozliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposob
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
5) Wykonawcę, ktory naruszył obowiązki dotyczące płatnosci podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazac za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o ktorym mowa w ań. 24 ust. 1 pkt
15 ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca dokonał płatnościnaleznych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wlazz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o ktorych mowa w art.24 ust. 1 pkt 13lit, a-c ipkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,
o ktorej mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione
w arI.24 ust. 1 pkt'13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku został
określonyinny 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 ktorej mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ań. 24 ust.
1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 iw ust. 5 pkt 5-7 - jezeli nie upłynęły3 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 18i20 lub ust.5 pkt2 i4 ustawy Pzp, jeżeli
nie upłynęły3 lata od dnia zaistnieniazdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o ktorym mowa w ań,.24. ust, 1 pkt 21, jeżeli nie upłynąłokres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynąłokres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 p-pkt 2 i 3, 5-9 oraz pkt 2 p-pkt 1, może
przedstawic dowody na to, ze podjęte przez niego środkisą wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczegolności udowodnic naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadoścuczynienie pienięzne za doznana krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz wspołpracę z organami ściganiaoraz
podjęcie środkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jezeli wobec Wykonawcy,
będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynąłokreślony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczegolne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4,
6, Ofeńę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.

Dział Vl!l

Oświadczenla I dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy
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Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia,że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawcy wi n n i przedłozyc następujące dokumenty:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania ispełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (zwane dalej JDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ;
a) Wykonawca, ktory powołuje się na zasoby innych podmiotow, 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 kryteriow selekcji: składa takze odrębne JDZ dla
kazdego z tych podmiotow;
b) w przypadku wspolnego ubiegania się o zamówienie pzez Wykonawcow, JDZ składa każdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamowienie;
c) jezeli Wykonawca zamierza częśczamowienia zlecic podwykonawcom na zdolnościach,
ktorych polega, na potrzeby realizacji tej części, to nalezy wypełnic odrębne JDZ dla tych
podwykonawcow;

d) dokumenty wyżej wymienione muszą potwierdzac spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy
z Wykonawcow wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
e) w JDZ należy wypełnic jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału
i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treściogłoszenia
o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów
i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę ofeńy,
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
ofeń, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest pzekazac
Zamawialącemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznlk nr 3 do SIWZ.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego z arź. 26 ust. 2 na potwierdzenie okoliczności o których mowa
w ań.25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyćdo ofeńy. Wykonawca, którego ofeńa

zostanie uznana

za

najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem

o terminie i miejscu ich dostarczenia.

1)

celem wykazania okoliczności, o których mowa w Dziale Vl pkt 2 ppkt 2.3 Slwz_Wykonawca
dostarczy wykaz należycie wykonanych - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofeń - zamowień (odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej pzedmiot
zamówienia), na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania flotą o wartościmin. 500 000 zł
(pięcset tysięcy złotych 00/100), podając opis realizacji, daty imiejsca wykonania oraz
załączonym dowodem
oznaczenie podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz
jeżeli
z uzasadnionej przyczyny
określającymczy te zamówienia zostały wykonane nalezycie, a
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne
dokumenty (wzor wykazu załącznik nr 5 do SIWZ).
celem wykazania okoliczności, o ktorych mowa w Dziale Vl pkt 2 ppkt2,2lit. b) Slwz_Wykonawca
dostarczy dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyj ną określonąprzez Zamawiającego,

z

2)
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celem wykazania okoliczności, o ktorych mowa w Dziale Vl pkt 2 ppkt2.2lit. a) S|WZ Wykonawca
dostarczy informację banku lub społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokośc posiadanych środkow finansowych lub zdolnośc kredytową Wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszymniż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofeń albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego z ań. 26 ust. 2 na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ań. 25 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp.
1.

W celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

z

udziału

w

postępowaniu

Zamawialący żąda nastę pujących do ku mentow:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnieskazania zawykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust, 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń albo wnioskow o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
2) zaświadczeniawłaściwegonaczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatkow, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem
podatkowym w sprawie spłat tych naleźnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego or9anu;
3) zaświadczenia właściwejterenowej jednostki organizacyjn ej 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 wcześniejniz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem w sprawie spłat tych należnościwlazz

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczegolności uzyskał przewidziane

prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwegoorgan u;
4) odpisu z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej,
jezeli 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 ań.24 ust. 5 pkt 5 i6 ustawy Pzp;
6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie zdnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach iopłatach lokalnych (Dz. U. z2016 r.
poz.716);
2, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o ktorych mowa powyzej:
,1)
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwyorgan sądowy lub administracyjny kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonymw arl.24 ust. 1 pkt 't3,
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub
m

iejsce zam ieszkan ia, potwierdzające od powied n io, że:
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z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwymorganem w sprawie spłat tych należnościwraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnościuzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwegoorganu,
nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

a) nie zalega

b)

Dokumenty, o ktorych mowaw ust. 1 pkt 1, pkt.4 ipkt,1) powinny bycwystawione niewcześniej niz
upływem terminu składania ofeń albo wnioskow o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 -3, ust. 2 pkt, 2 lit, a, powinien byc
wystawiony nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6 miesięcy przed

3,
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Jeżeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentow, o których mowa
w ust, 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyc, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samoządu zawodowego lub gospodarczego właściwymze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treścidokumentu złożonegoprzez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrocic się do właściwychorganow 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,
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o ktorych mowa powyzej zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc,
złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwymze 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,
Oświadczeniaskładane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonychw art, 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawcow, składane są w oryginale.
Pozostałe dokumenty, inne niz oświadczenia o ktorych mowa wyżej, składane są w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodnośćz 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 zgodnośc
z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wrazz tłumaczeniem na język polski.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentow, lub złożeniedokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po dokonaniu czynności
przewidzianych w ań. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SlWZ są wzorami mającymi ułatwic Wykonawcy
złożenie ofeńy. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazow pod warunkiem,
ze będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia

Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentow):
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Wykonawca nie jest obowiązany do złozenia oświadczeń lub dokumentow potwierdzających
spełnianie warunkow udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jezeli Zamawialący
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za
pomocą bezpłatnych iogolnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
wrozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacli działalnościpodmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2014 r. poz.1114 orazz2016 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
1)

oświadczen ia lub dokumenty.
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentow na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia najęzyk polski wskazanych przez
Wyko n awcę i po b ra nych sa m odzie n e przez Zamawiająceg o d o ku m entow,

i

l

4)

i

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentow, ktore znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczegolności oświadczeń lub dokumentow przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust, 1 ustawy Pzp, Zamawialący w celu potwierdzenia
,1
okoliczności, o których mowa w ań, 25 ust. 1 pkt i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przezZamawiającego), korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentow, o ile są one aktualne.

Dział !X

Opis sposobu przygotowyń/ania ofert

1,

Wymagania ogólne:
1) Każdy Wykonawca może złożyctylko jedną ofeńę.
2) Ofeńa musi byc złożonaw formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej
SlWZ.

3) Ofertę należy sporządzic w języku polskim, w sposob czytelny na komputerze, maszynie lub

4)

pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny
byc złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym wzez Wykonawcę.
Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny byc opieczętowane

i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeńwoli w imieniu Wykonawcy.
W przypadku gdy ofeńę podpisują osoby, ktorych upoważnienie do reprezentacji nie wynika
z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączyłdo ofeńy oryginał

pełnomocnictwa do podpisania oferty.
5) Wszystkie strony ofeńy muszą byc ponumerowane.

6) Zaleca

się, aby każda strona ofeńy

pa rafowa

n

zawierająca jakąkolwiek treścbyła podpisana lub

a przez W ykonawcę.

7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą byc parafowane przez
osobę podpisującą ofeńę.
8) Wykonawca ponosiwszelkie koszty związane z przygotowaniem izłoźeniemofeńy,
9) Zamawialący informuje, ze zgodnie z ań.. 96 ust. 3 i ań. 8 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamowienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśliWykonawca nie poźniej niż w terminie
składania ofeń, zastrzegł, ze nie mogą one byc udostępnione. Przez tajemnicę pzedsiębiorstwa
w rozumieniu ań. 1 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z2003 r. Nr 153, poz.,1503 zezm,) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartośćgospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
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celu zachowania ich poufności, żn, zastrzegł składając ofertę, iz nie mogą one byc udostępnione

innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożycna
formulazu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone 1ako 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
iwarunkow płatnościzawańych w ofercie (ań. B ust. 3 w zw, z ań. 86 ust.4 ustawy Pzp).
10) Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyc do oferty
pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zaslrzeżonych w niej informacji, Uzasadnienie ma
na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyzej przepisie, tj.

że zastrzeżon a nformacja
i

:

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 ktorym mowa powyzej było sformułowane w sposób umozliwiający
jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez
Zamawiająceg o zasad n ościtego zastęeżenia.

2. Zawartośćofeńy i sposób jej przedstawienia.
Oferta powinna składac się z:
1) formularza ofertowego - zgodnego z treściązałącznika nr 1 do SIWZ;

2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
(zwanego dalej JDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnego z treścią załącznika nr
2 do SIWZ;
3) zobowiązania innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (art,22a ust.2 ustawy Pzp) - jezelidotyczy;
4) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo złożonew formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:
o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnik może byc ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo

-

a) Wykonawców wspolnie ubiegających się

do reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy,

b) podpisania ofeńy względnie innych dokumentów składanych wlaz z ofertą przez osobę, dla
której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonychwraz
z ofeńą - pełnomocnictwo do podpisania ofeńy.
5) Dowod wniesienia wadium.
Ofeńa oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiający określiłwzory w formie
formularzy winny byc sporządzone zgodnie z tymiwzorami.

3. Opakowanie ofeńy.
1) Ofeńę należy złożyc w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treściąofeńy przed upływem terminu składania ofert.
2) Opakowanie musi zostaó opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu zamówienia, słowami
NlE OTWIERAC PRZED 25 stycznia 2018 r. godz. 10.30 oraz pieczęcią firmową Wykonawcy
wraz z adresem i nr telefonu,
3) W przypadku ofeńy wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniemsiedziby - wszystkie
pod m ioty s kładające ofe rtę wspo lną z zaznacze n iem idera.
l

4. Zmiana lub wycofanie ofeńy.
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Wykonawca moze wprowadzic zmiany w złozonej ofercie lub ją wycofac, pod warunkiem że
uczyni to przed terminem składania ofeń. Zarowno zmiana, jak i wycofanie ofeńy wymagają formy

pisemnej. Zmiany dotyczące treściofeńy powinny byc przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób jak ofeńa. Dodatkowo opakowanie, w którym jest

2)

przekazywana zmieniona ofeńa, należy opatrzyc napisem ,,zmiana ofeńy".
Oświadczenie o wycofaniu ofeńy powinno byc podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam
sposob jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane to powiadomienie,
nalezy opatrzyc napisem "wycofanie ofeńy".

Dział X

lnfonnacje o §posobie poroz§miewania się Zamawt,aiącego
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) środkikomunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna ifaks;

2) operator pocztowy;
3) kurier;
4) osobiste doręczenie.
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego

do złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia
oświadczeń, dokumentów w trybie ań. 26 ust, 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub

pełnomocnictwa nalezy przedłożyc (złożycluzupełnićlpoprawic)w formie wskazanej pżez
Zamawiająceg o w wezwan

i

u.

3. Jezeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy uźyciu środków komunikacji elektronicznejw rozumieniu

ustawy

z

dnia 18 lipca 2002

r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda

ze stron na źądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomościprzez Wykonawcę, ZamawiĄący
domniema, iz pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty
5.

6.
7.
8,
9.

elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposob umozliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treściąpisma,
Wykonawca moze zwrocic się do Zamawiającego o wyjaśnienie treściSpecyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia. Pytania Wykonawców muszą byc sformułowane na piśmiei skierowane na
adres: ul. Michała Drzymały 16,43-502 Czechowice-Dziedzice; faks (32) 215 43,13 lub na adres email: pkm@pkm.czechowice-dziedzice. pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z ań.. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
Treśc zapytańwrazz wyjaśnieniamiZamawiający przekaże Wykonawcom, ktorym przekazał SIWZ,
bez ujawniania żrodła zapytania oraz na własnej stronie internetowej: www.bip.pkm,czechowicedziedzice.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
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 535142, e-mail:
modrzej244@wp.pI

-

10,Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SlWZ ze strony internetowej Zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana,
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w terminie do dnia otwarcia ofeń, gdyz zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w
ten sposob uzupełnienie stanie się częściąSlWZ i będzie dla Wykonawcow wiążące.

11,Zamawiający w uzasadnionych przypadkach moze przed upływem terminu składania ofeń zmienic

treścSpecyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia. Dokonaną zmianę treścispecyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl

w zakładce Zamowienia publiczne.

Dział X!

Podwykonawcy

lnformacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z ań. 36a ust. 2 ustawy
Pzp.
1. Zamawialący nie wprowadza zastrzeżenia wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych częścizamówienia w zakresie usługi dostawy i wdrożenia sytemu
zarządzania flotą. Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę częścizamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy firm
podwykonawcow, lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się, w celu wskazania spełnienia warunkow udziału w postępowaniu,
o których mowa w ań,22 ust. '1 ustawy Pzp.
2. Brak złożeniaprzez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie uznane
przez Zamawiającego, jako niewskazanie jakichkolwiek częścizamówienia przewidzianych do
podwykonania, czyli zamiar wykonania przez Wykonawcę zamowienia siłami własnymi.
3. Jezeli zmiana albo rezygn acja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca
powołałsię w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w ań.
22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazac Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niź wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamowienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnaĄaz podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca
powołałsię w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art,
22 ust. ,1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazac Zamawiającemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Dział Xll
1.

2.

J.
4.

5,

Wadium

zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych 00/1 00).
Wadium musi obejmować okres związania ofeńą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofeń.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofeń wskazanym w pkt 1 Działu XlV SIWZ.
Wadium należy wnieśc przed upływem terminu składania ofeń, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważałza skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofeń, o którym mowa w pkt 1 Działu XlV SIWZ.
Wadium moze być wniesione w następujących formach:
Wykonawca zobowiązany jest wnieścwadium w wysokości 15.000,00

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
ztym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z2014 r. poz, 1804 orazz2015 r, poz.978 i 1240 zezm.),
Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochowac nalezytej staranności, by jego ofeńa
była zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofeń. Nalezy wziąć pod uwagę czas
tnłania realizacji przelewów pomiędzy róznymi bankami.
Zamawiający przypomina, iż na podstawie art. 89 ust.1 pkt7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca
ofeńę jezeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
Wadium wniesione w formie pienięznej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego
ING Bank Ś/ąski

SA Oddział Czechowice-Dziedzice

nr konta: 53 1050 1070 1000 0024 3074 5147.

Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do ofeńy

kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy
wpisac: ,,Wadium - Znak referencyjny: 01/201&/UE'.
9, Wadium wnoszone w innej formie anizeli pienięzna nalezy załączyc do ofeńy.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument

powinien byc sporządzony zgodnie

z

obowiązującym prawem

i winien zawieraó

następujące

elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawialącego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,

b) określeniewierzytelności, która ma byc zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c)

kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin waźnościgwarancji/poręczenia,
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne ządanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych".
f) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres wazności gwarancji/poręczenia nie był krotszy
niż okres związania ofeńą.
g) z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi byc podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
byc sporządzony w sposob umozliwiający jego identyfikacje np, złożonywlaz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
11. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa moze byc wystawiona na wszystkich członkow
konsorcjum lub na jednego z nich np. na lidera. Brak podania w treścigwarancji pańnera nie ma
znaczenia dla oceny skutkow prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to również wadium
wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, że wniesie je jeden członek konsorcjum np. lider).
12. Wadium zostanie zwrocone w terminach unormowanych w ań. 46 ustawy Pzp.
13. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jezeli:
a) wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofert,
b) został wykluczony z postępowania,
c) jego ofeńa została odrzucona.
14. ZamawiĄący zatrzymuje wadium wrazz odsetkami, jezelizachodzą przesłanki określone w ań. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Dział Xlll

Termin związania

ofeĘ

1. Wykonawca zostanie związany złożonąofeńąprzez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyc termin związania ofeńa,
ztym, żeZamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofeńą,

zwrocić
3.

Fundusze

się do

Wykonawcow

o

wyrażenie zgody

na

o oznaczony okres, nie dłuzszy jednak niz 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko

przedłużenie tego terminu

z jednoczesnym przedłużeniem
okresu waznościwadium albo, jezeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego wadium na
przedłuzony okres związania ofeńą. Jezeli przedłużenieterminu związania ofeńą dokonywane jest

po wyborze ofeńy najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego ofeńa została wybrana jako najkorzystniejsza.

Mieisce oraz temin składania i otwarcia ofeń

Dział XIV

Oferty należy składać w Sekretariacie (l piętro) w siedzibie Zamawialącego przy ul. Michała Drzymały
16,43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie do dnia 25 stycznia 20'18 r. godz. 10:00.
2, Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie po upływie terminu
składania ofeń.
3, ZamawiĄący przedłużytermin składania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji treści S|WZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofeńach.
4. Wykonawca może wprowadziczmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonejoferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofeń. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc złożonewedług takich
samych zasad, jak składana ofeńa tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA
OFERTY" iz powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana ofeńa. Kopeńy oznaczone
,,ZM|ANA OFERTY" zostaną otwańe przy otwieraniu ofeńy Wykonawcy, ktory wprowadził zmiany i
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do ofeńy,
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofeń wycofac się z postępowania poprzez
1.

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE OFERTY". Koperty oznakowane w ten sposob

6.

będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
oraz zgodności ze złożonymi ofeńami. Kopeńy ofeńwycofywanych nie będą otwierane.
Ofeńy zostaną otwarte w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, sala

konferencyjna (l piętro).
7. Otwarcie ofeń jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofeń. Bezpośrednio przed

otwarciem ofert Zamawialący poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie

zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takze informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunkow płatnościzawańych
w ofertach.
9. Niezwłocznie
otwarciu
Zamawiający zamieści
stronie internetowej
www.bip,pkm.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Zamowienia publiczne. informacje dotyczące:
1) kwoty jakązamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia;
fnm oraz adresów Wykonawców, ktorzy złożyliofeńy w terminie;

po

Ą

na

ofeń

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i

warunków płatnościzawańych

w ofeńach.

Dział XV

Opis sposobu obliczeńia ceny

1. Cena ofeńowa jest ceną ryczałtową.
2. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia

z9

maja2014 r, o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U,2014 poz. 915 ze zm.).
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Cena ofertowa zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
SlWZ.
4. Określona przez Wykonawcę w formularzu ofeńowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) cena ryczałtowaza
wykonanie przedmiotu zamowienia jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania
umowy, musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamowienia i nie
będzie podlegała waloryzacji. Cenę nalezy obliczyc z uwzględnieniem podatku od towaru i usług
VAT, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wynagrodzenie powinno zawierac wszelkie koszty związane z usługą dostawy iwdrożenia sytemu
zarządzania flotą zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia -wraz z ich elementami
składowymi. Cena powinna uwzględniac również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych
praw autorskich oraz udzielenie licencji na warunkach określonychwe wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do S|WZ oraz zapoznanie personelu Zamawiającego w celu uzyskania autoryzacji
zgodnie z opisami zawańymi w załącznikach do SIWZ.
6. Jeżeli złożonoofeńę, której wybor prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
ofeńy dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyc zgodnie ztymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawialącego, czy
wybór ofeńy będzie prowadzic do powstan a u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ktorych dostawa lub świadczenie będzie prowadzic do jego
powstania, oraz wskazując ich wartoścbez kwoty podatku.
7, Cena ofeńowa musi byc podana w polskich złotych cyframi i słownie. Cena musi być podana
iwyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarow i usług oraz podatku akcyzowym . Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę
i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku YAT, za wyjątkiem poprawy omyłek zgodnie z ań.
3.

i

87 ust. 2. ustawy Pzp.

9,

W sytuacji, gdy złożonaofeńa zawierac 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 elementow oferty mających wpływ na
wysokośc ceny. Zamawiający odrzuci ofeńę Wykonawcy, ktory nie złożyłwyjaśnień w wyznaczonym
terminie lub jezeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że ofeńa zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamowienia.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Dział XVl

Kryteria oceny ofeń. Slybór naikorzystniejszej

ofeĘ.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofeńy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami:

Kryterium l
Kryterium ll

2. Opis sposobu oceny

Cena (C)
Termin realizacji(T)

90

Yo

10

o/o

ofert w poszczególnych kryteriach.

KRYTERIUM l
Podstawę do oceny ofeń w tym kryterium stanowi cena brutto oferty. Ofeńa z najniższąceną otrzyma
maksymalną liczbę punktow 90. Punkty pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane wg
następującego wzoru:
Cn
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(C)

x 100 x 90%
Co

gdzie:
Cn -

Cl-

cena brutto oferty najniższej;
C€n6 brutto ofeńy badanej;

KRYTERIUM Il
podstawę do oceny ofeń w tym kryterium stanowi zdeklarowany przez Wykonawcę termin
wykonania usługi na zadanie pn. ,,Rozbudowa systemu zarządzania flotą" zgodnie z S|WZ wraz z
załącznikami.
Termin zrealizowania przed miotu zamowienia
zgodnie z terminami zawańymiw S|WZ

TAK - 0 pkt

Zrealizowanie przedmiotu zamowienia w
terminie 91 - 120 dni po podpisaniu umowy

TAK

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia do 90
dni po podpisaniu umowy

TAK - 10 pkt

-

3 pkt

3. Maksymalna liczba punktow, mozliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą

4.
5.

Kryterium l, Kryterium ll, wynosi 100.
Każda nieodrzucona oferta zostanie oceniona według kryteriów opisanych w punkcie 1 na zasadach
określonych w punkcie 2,
Za ofeńę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą sumę liczby punktow
z Kryterium l, Kryterium ll,.

Dział XVlI
,1.

2,

Zabezpieczenie należytego wykonania umotfiy

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie zaokrąglając do
pełnych setek złotych w górę, najpózniej w dniu jej podpisania,
Zabezpieczenie moze byc wnoszone w jednym lub kilku nizejwymienionych rodzajach:
1) pieniądz,

2) poręczenia bankowe lub poręczenia społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym,

3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o ktorych mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

3.

9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.
U. z2007 r. Nr 42, poz,27 ze zm,).
Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacic przelewem na konto
Zamawiającego:
lNG Bank Ś/ąski SA Oddział Czechowice-Dziedzice
nr konta: 53 1050 1070 1000 0024 3074 5147.
przedstawiającZamawiającemu potwierdzenie przelewu najpoźniej w dniu zawarcia umowy.

Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
referencyjny : 01 /201 8/U E'.

-

Znak
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Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej niz pieniądz, oryginały dokumentow, o ktorych
mowa wyżej należy złożycw Sekretariacie (l piętro) w siedzibie Zamawiającego przy ul, Michała
Drzymały 1 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice, najpóźniej w d n u zawarcia u mowy.
Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierac następujące elementy:
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego);
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
4) Określac wańośc, ktora ma byc zabezpieczona gwarancją;
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania, w wysokości wskazanej w ządaniu, na pienłsze ządanie zapłaty,
i

5.

w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał dostawy w terminie wynikającym z umowy,
b) nie usunął lub nienalezycie usunął wady lub usterki powstałe w okresie gwarancji lub
rękojmi.

6.

7.

Gwarant nie może także uzależniac dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkow, lub tez przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie
zawierĄącel wymienionych elementów, bądz posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpiecze n e n ależytego wyko n an ia U mowy zosta n ie zwol n io n e od powied n io
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po pozytywnym odbiorze technicznym
przedmiotu zamówienia.
b) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady
i

:

oprogramowania i urządzeń
Wykonawca zobowiązuje się
zabezpieczen ia

Dział XVlll
1.

na

W

pzypadku przedłuźeniaterminu wykonania

do niezwłocznego przedłozenia odpowiednio

umowy,

zmienionego

leźytego wykonan ia umowy.

lnfonnacja o fonnalngścłach,które powin*y 1ostać
dopełnione po wybone ofeńy w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oteńy Zamawiający poinformuje Wykonawcow, którzy
złożyliofeńy, o:
a) wyborze najkorzystniejszej ofeńy, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania działalnościWykonawcy,
którego ofeńę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jezeli są miejscami wykonywania działalnościWykonawców, którzy złożyli ofeńy,
a także punktację plzyznaną ofeńom w kazdym kryterium oceny ofeń i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

c) Wykonawcach, ktorych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofeńy,

a w przypadkach, o których mowa w ań. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważnościlub braku
spełn ien ia wymagań dotyczących wydajnościl u b fu n kcjonal ności

;

2,

d) uniewaznieniu postępowania.
lnformacje, o ktorych mowa w pkt

1 lit. a)

Zamawiający zamieści na stronie internetowej

www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Zamówienia publiczne orazw miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
J. Z Wykonawcą, ktory złoży nĄkorzystniejszą ofeńę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony pżez
Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawańych
treścininiejszej S|WZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy
dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne
wezwanie nie wypełniwymagań formalnych, Zamawiającv ma prawo uznac, ze Wykonawca uchyla
się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy:

w
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mozliwośćzastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybor kolejnejofeńy);
art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (zatrzymanie wadium).
4. ZamawiĄący zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej ofeńy jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jezeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie mozliwe przed upływem terminow, o których mowa powyzej, jezeli wystąpią okoliczności
wymienione w ań. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
Jezeli Wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofeńę spośród pozostałych ofeń, bez przeprowadzania ich
ponownejoceny, chyba, żezajdąprzesłanki, o ktorych mowawart.93 ust.'1 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, którego ofeńa zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
1) Przedłozenia umowy regulującej współpracę Wykonawcow wspolnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy;

2) obowiązek zastosowania

2) Opracowania
7.

8.

i

przedłozenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo

-

terminowo

-

finansowego - 14 dni po podpisaniu umowy.
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.
Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodnośćz oryginałem kopii decyzji o nadaniu
budownictwie wraz
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
z zaświadczeniami o przynależnoścido właściwychizb samoządu zawodowego.

w

Dział XlX

Pouczenie o Środkach ochrony prawnej przysługujących
llUykonawcom \ł, toku postępowańia o udzielenie zamówienia
publicznego

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale Vl ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieśc szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisow
niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji lstotnych Warunkow
Zamowienia przysługują równiez organizacjom wpisanym na listę, o ktorej mowa w ań. 154 pkt.
5 ustawy Pzp.
J. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnejz przepisami ustawy Pzp czynnościZamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do ktorej ZamawiĄący
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynnośc lub zaniechanie czynnościZamawiĄącego, ktorejzarzuca

6.

się niezgodnoścz przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określac
ządanie oraz wskazac okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w terminie do 5 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 ceńyfikatu lub
rownoważnego środka,spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposob, aby mogł on zapoznać się z jego treściąprzed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iz ZamawiĄący mogł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jezeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia,
jezeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
kom unikacji elektronicznej.
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7. Odwołanie wnosi się w terminach określonychw art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu,

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwegodla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
lzby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz.
U. poz, 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Dział XX

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia

2.
3.

na

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawańej umowy w stosunku do treściofeńy, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
w ań.. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Pzp.

4. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje mozliwoścdokonania

zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy oraz określawarunki tych zmian:
1) ZamawiĄący dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy
w następujących okolicznościach:

przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem wyposażeń
dodatkowych lub zamiennych, ktorych nie można było przewidziec przed zawarciem umowy,
wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,
b) w przypadku konieczności usunięcia błędow lub wprowadzenia zmian w wyposaźeniu

a)

w

i kompletacji.

2) Zamawialący dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zadania, określonego w § 4 ust.

1

wzoru umowy w przypadku wystąpienia opoznień wynikających z:
a) dostawy objęte umową zostały wstrzymane przez właściweorgany z przyczyn niezaleźnych 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 właściwegopostępowania celem uzyskania
wskazanych powyzej niezbędnych opinii, decyzji, zezwolen, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania
wykraczający poza termin wynikający z przepisow zobowiązanego do wydania opinii, decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, itp.;
c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
d) koniecznośc prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami
nieruchomości,

e) czynności dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia,

f)

zmianę zastosowanych rozwiązań, kompletacji i technologiiwyposażenia systemu,
g) zmiany stanu prawnego,
h) z powodu działań osob trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, ktore to
działania nie są konsekwencją winy ktorejkolwiek ze Stron.
i) zmianę stawki podatku od towarow i usług (VAT)
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Wszelkie powyzsze postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazic
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian będą opisane
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokoł konieczności,itp.).
P rotokoł kon ieczn ościwym a g a zatwierdze n ia przez Za m awiającego.
3)

Dział XXl

1,
2,
3,
4.
5.
6.
7.

Zamawiający nie przewiduje mozliwościskładania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofeń wariantowych.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego - pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
Rozliczenia pomiędzy ZamawiĄącym a przyszłym Wykonawcą odbywac się będąw polskich złotych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru ofeńy z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym
wymaga ń tech n iczn ych urządzeń nformatycznych.
B. ZamawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztow udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1).ZamawiĄący nie przewiduje wymagań, o ktorych mowa w ań. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
11.Zamawiający nie wymaga mozliwości złożeniaofert w postaci katalogów elektronicznych.
12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 l. poz, 2164 ze
i

zm.).

Dnia

11

,01,2018

r.

zatwierdził:
Prezes Zarządu

- Pan Jan Matl

Rafał Kupczak
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