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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
Nazwa: GMINA MIASTO STARGARD 
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI,       
Adres:73-110 Stargard, ul. Składowa 1,   
Telefon: 91 5732213, faks: 91 5732219, 
Nr konta bankowego: Bank Pocztowy O/Szczecin  Nr 20 1320 1830 3182 1157 2000 0001 
REGON: 810512894, 
NIP : 854-222-88-73. 
http://www.mzk.stargard.pl 
E-mail: mzk@mzk.stargard.pl 

 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający działa na podstawie upoważnienia udzielonego w trybie 
art.16, ust.4, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164. oraz z 2016 r. poz. 881, 996 i 1020) w imieniu i na rzecz; 

1. Gmina Miasto Stargard 
            73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 17,  
 NIP: 854-222-88-73    REGON: 811685734 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164. oraz z 2016 r. poz. 881, 996 i 1020) zwana dalej ustawą pzp, wraz z aktami 
wykonawczymi do ustawy pzp. 

2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
39 ustawy pzp, o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej równowartości kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 
aa ust. 1 ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta zostało oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

2.3. Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej 
Zamawiającego, proszeni są o podanie pisemnego zgłoszenia tego faktu faksem lub 
drogą e-mail na adres mzk@mzk.stargard.pl. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający 
potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk autobusów komunikacji miejskiej o 
długości nie krótszej niż 11,80 m  i nie dłuższej niż 12,20 m niskopodłogowych, 
fabrycznie nowych i nieużywanych do prezentacji lub celów o podobnym charakterze. 
Dostawa odbędzie się w dwóch transzach (8+8) tj.: 8 sztuk do 30 kwietnia 2018 r. 8 sztuk 
do 30 stycznia 2019 r.   

3.1.1.  Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w przepisach 
zawartych w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym  (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn zm.), oraz 
odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (tekst jednolity Dz. U. 
2015, poz. 305). 

3.1.2. Oferowane autobusy muszą spełniać parametry normy EURO-6 – wykonawca 
dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu wymogów normy EURO-6. 
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3.1.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczono autobusy jednej marki, jednego typu  
i wersji, co oznacza, że powinny być identyczne, w szczególności pod 
względem konstrukcyjnym,  parametrów technicznych, kompletacji  
i wyposażenia z uwzględnieniem treści pkt. 3.3 i 3.4. 

3.1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy nie były pojazdami 
prototypowymi i przed seryjnymi. 

3.1.5. Autobusy oferowanego typu i wersji winny być przedstawicielami rodziny 
autobusów o różnych klasach pojemności opartych na zabudowie modułowej  
i o wysokim stopniu unifikacji stosowanych komponentów. 

3.1.6. Oferowane autobusy winny być w ciągłej produkcji seryjnej i spełniać 
wszystkie parametry techniczne określone przez Zamawiającego w opisie 
wymagań technicznych. 

3.1.7. Zamawiający wymaga, aby autobusy zostały wykonane przy max. udziale 
materiałów niepalnych spełniających warunek niepalności określony w 
homologacji EWG pojazdu odnośnie palności uzyskany zgodnie z 
Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

3.1.8.  Oferowane autobusy muszą bezwzględnie posiadać aktualnie „Świadectwo 
Homologacji  Typu Pojazdu” wraz z załącznikami wydane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 
1137 z późn zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu 
pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub 
części (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1475) – wymagany odpis świadectwa 
homologacyjnego wraz z załącznikami musi zostać dołączony do 
dokumentacji ofertowej. 

3.1.9.  Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się 
zużyciem energii w całym normatywnym cyklu eksploatacyjnym (przy 
założeniu cyklu przebiegu 800 tys. km) nie wyższym niż 10.080.000 MJ. 

 
Zużycie wielkości zużywanej energii na jeden kilometr obliczona wg wzoru: 

               Zużycie paliwa wg SORT 2 
Zużycie energii [MJ/km] = ----------------------------------------- x 36*[MJ/l) 

100 [km] 
*przyjęta wartość energetyczna oleju napędowego 
 
Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi 
poziomami emisji CO2 oraz zanieczyszczeń: 

a) emisja dwutlenku węgla CO2: 1,05 kg/km  
b) emisja tlenku węgla (CO), max: 4,0 g/kWh 
c) całkowita emisja węglowodorów (THC), max: 0,16 g/kWh 
d) emisja tlenków azotu (NOx), max: 0,46 g/kWh 
e) emisja NH3, max: 10 ppm 
f) masa cząstek stałych, max: 0,01 g/kWh 
g) liczba cząstek stałych, max: 6 x 1011 #/kWh  
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Emisja CO2 zostanie obliczona wg wzoru: 

             Zużycie paliwa wg SORT 2 

Emisja CO2 [g/km] = ------------------------------------ x 2,6 ** [kg/l] 

100 [km] 

** przyjęty wskaźnik emisji CO2 na litr paliwa 

Do oferty należy dołączyć wskaźnik zużycia paliwa dla oferowanych autobusów zgodnie z 
warunkami UITP dla testów zużycia paliwa SORT 2 oraz dokumenty potwierdzające poziom emisji 
związków toksycznych z silników do pojazdów (wyniki badania WHTC zgodnie z dyrektywą 
2005/55/WE) określone w pkt. 6.3.4.1 i 6.3.4.3 SIWZ. 
 

3.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
    34121400-5 – autobusy niskopodłogowe. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. specyfikacja techniczna wraz z 
wymaganymi okresami  gwarancji i serwisu znajduje się w załączniku nr 1 SIWZ – 
Opis przedmiotu zamówienia. 

3.4. Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich autobusów w mobilne automaty do 
sprzedaży biletów oraz system monitoringu wizyjnego – wymogi dotyczące automatów do 
sprzedaży biletów oraz systemu monitoringu wizyjnego znajdują się w załączniku nr 1 
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.  

3.5. Przedmiot zamówienia będzie wprowadzony na polski obszar celny przez 
 Wykonawcę i na jego koszt (koszty transportu, podatków, opłat). 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umów z minimum dwoma stacjami obsługi 
posiadającymi jego autoryzację, przez okres udzielonej gwarancji na autobusy, 
znajdującymi się w odległości do 300km od siedziby Zamawiającego. 

3.7. Strony stosować będą formularze i wzory dokumentów Wykonawcy, chyba, że formularz 
albo wzór dokumentu stanowi załącznik do niniejszej SIWZ lub umów do niej 
załączonych, w tym wypadku stosuje się wzory formularzy Zamawiającego. 

3.8. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przez Gminę-Miasto Stargard, w terminie 
do 30 dni od protokólarnego, bezusterkowego odbioru autobusów w poszczególnych 
transzach zamówienia. Gmina-Miasto Stargard ubiega się o dofinansowanie zadania 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014- 2020, Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w 
miastach.  
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
4.1. Terminem wykonania transz zamówienia jest wydanie zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia najpóźniej: 
4.1.1. pierwszej transzy do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00, 
4.1.2. drugej transzy do dnia 30 stycznia 2019 r. do godz. 14:00, 

4.2. Wydanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia odbywa się na zasadach określonych we 
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 7 do SIWZ. 

4.3. Dostawa obejmuje transport wszystkich autobusów do siedziby Zamawiającego, tj. do 
siedziby MZK w Stargardzie, ul. Składowa 1, realizowane własnym staraniem Wykonawcy 
na jego koszt i odpowiedzialność. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJA DLA 
WYKONAWCÓW. 
5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  
oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8,ustawy pzp; 

5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy 
pzp, tj.: odpowiednio w zakresie dotyczącym: kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykonawcy: 

5.1.3. Spełniają wymagania w zakresie określonym w niniejszym punkcie SIWZ oraz 
zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy pzp złożą oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie 
ich spełnienia, szczegółowo określone w punkcie 6 SIWZ. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1b ustawy pzp w zakresie: 

5.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów;    

5.2.1.1. Zamawiający nie określa szczegółowo warunków w tym zakresie; 
5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

5.2.2.1.  Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych w kwocie 10 000 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy 
w wysokości 10 000 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert, 

5.2.2.2. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co 
najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), 

5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej; 
5.2.3.1. Wykonania co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych, zasilanych olejem 

napędowym autobusów niskopodłogowych oferowanych typów i wersji, 
nabywanych w jednej dostawie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert które polegały na dostawie co najmniej 6 sztuk fabrycznie 
nowych autobusów miejskich jednoczłonowych o układzie drzwi 2-2-2 i długości 
od 11,8m do 12,2m w każdej dostawie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. 

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w pkt. 5.3 SIWZ. 

5.5. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 
zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

5.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5.5 SIWZ, określa w szczególności: 
5.6.1. Zakres udostępnionych Wykonawcy Zasobów; 
5.6.2. Sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
5.6.3. Zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
5.6.4. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem. 

5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu o którym mowa w pkt. 5.5 SIWZ, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający, w terminie określonym zażąda, aby Wykonawca: 

5.7.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
5.7.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
5.8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w 
ww. oświadczeniu, zwanym dalej „JEDZ” (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.9. Ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonane w odniesieniu do Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ, aktualnych na dzień ich 
złożenia, do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie, nie krótszym 
niż 10 dni, z zastrzeżeniem dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.2 oraz pkt. 5.10 SIWZ. 

5.10. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednie 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

5.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt. 6 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, wskazanych w „JEDZ”. 
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5.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą „JEDZ”, lub dokument ten zawiera błędy 
lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do jego uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, chyba że oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia, poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich uzupełnienia 
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.    
 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W 
CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z 
POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY. 
6.1.  Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

6.1.1. Oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie 
z wzorem standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia „JEDZ”, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 
ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE; 

6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „JEDZ” 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

6.1.3. W przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których 
mowa w pkt. 5.5 SIWZ, Wykonawca składa „JEDZ” dotyczące tych podmiotów oraz 
zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5.5 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na 
zasoby tych podmiotów; 

6.1.4. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca składa „JEDZ” dotyczące tych podwykonawców. 
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania; 

6.1.5. Wykonawca może wykorzystać w „JEDZ” nadal aktualne informacje zawarte w 
innym jednolitym dokumencie „JEDZ”, złożonym w odrębnym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

6.2.  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 (pkt. 14.8 SIWZ), Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu: 
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Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.  

6.3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a 
także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 5.10 SIWZ, 
zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia, z zastrzeżeniem pkt. 5.11 SIWZ. 

6.3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

6.3.1.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

6.3.1.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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. 

6.3.1.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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. 

6.3.1.4. 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 na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp. 

6.3.1.5. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10  do SIWZ. 

6.3.1.6. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

6.3.1.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem 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) w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy pzp, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 10 do SIWZ. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 
oraz 16-20 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
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środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

6.3.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych w 
pkt. 5 SIWZ Zamawiający żąda; 

6.3.2.1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych w kwocie 10 000 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy 
w wysokości 10 000 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert, 
UWAGA: zdolność kredytowa nie może być warunkowa, np. warunkowana 
wygraniem przez wykonawcę niniejszego postępowania. 

6.3.2.2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co 
najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), 

6.3.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w 
pkt. 5 SIWZ Zamawiający żąda; 

6.3.3.1. Wykazu wykonanych co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych, 
zasilanych olejem napędowym autobusów niskopodłogowych oferowanych typów i 
wersji, nabywanych w jednej dostawie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert które polegały na dostawie co najmniej 6 sztuk 
fabrycznie nowych autobusów miejskich jednoczłonowych o układzie drzwi 2-2-2 i 
długości od 11,8m do 12,2m w każdej dostawie, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli treść informacji przekazanej przez Wykonawcę, w części IV sekcji C poz. 1) 
„JEDZ”, odpowiadać będzie zakresowi jw., Zamawiający odstąpi od żądania 
założenia załącznika nr 3 do SIWZ.   

6.3.4. W celu potwierdzenia, że oferowane autobusy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
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dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz 1126, celem 
potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych Zamawiający żąda: 

6.3.4.1. Kopii Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez 
oferowany autobus (w komplementacji i wyposażeniu identycznym z oferowanym 
pojazdem), wykonanego wg wytycznych UITP  przez niezależną, certyfikowaną 
jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu. 

6.3.4.2. Kopii „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami 
stanowiące podstawę do zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty. 

6.3.4.3. Kopii dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych 
NOx, PM, NMHC, z silników do oferowanych typów autobusu, wyniki badań ETC 
(homologacja z emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG), jeżeli 
powyższe dane nie są zawarte w Świadectwie Homologacji Typu Pojazdu. 

6.3.4.4. Rysunku lub rysunków rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i       
rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanego pojazdu. Wymagane jest 
wyróżnienie na rysunku: 

6.3.4.4.1. wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej 
podłogi (bez podestów), 

6.3.4.4.2. wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalnie 
dla pasażerów niepełnosprawnych, 

6.3.4.4.3. zaznaczenia na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka 
inwalidzkiego i wózka dziecięcego wraz z określeniem wymiarów tej 
powierzchni, 

6.3.4.5. oświadczenia o spełnianiu normy EURO-6, 
6.3.4.6. oświadczenia Wykonawcy że oferowane autobusy zostały wykonane przy max. 

udziale materiałów niepalnych spełniających warunek niepalności określony w 
homologacji EWG pojazdu odnośnie palności uzyskany zgodnie z Regulaminem nr 
118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 

6.4.1. W punkcie 6.3.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6.4.2. w punktach 6.3.1.2 , 6.3.1.3 i 6.3.1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

6.4.2.1.   nie zalega z opłaceniem 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

6.4.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.  

6.5. 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 
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mowa w pkt. 6.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument ma 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.  

6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.7. W przypadku złożenie przez Wykonawcę „JEDZ” lub dokumentów zawierających dane 
wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas 
jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – KONSORCJUM. 
7.1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika, zwanego dalej „Liderem”, do reprezentowania w postępowaniu, 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

7.2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy pzp, 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7.3. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób (podpisy 
uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęcie wszystkich firm wchodzących w skład 
konsorcjum), by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład 
konsorcjum. 

7.4. W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne 
Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu („Lidera”), wskazanego wspólnie przez 
podmioty występujące jako Wykonawca. 
Wskazanie „Lidera” będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego 
załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca 
upoważnią „Lidera” do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania 
rachunku, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie 
obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego 
zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez „Lidera” fakturą, na 
rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia 
Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.  

7.5. Postanowienia dotyczące oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu: 
7.5.1. o których mowa w pkt. 6.3.1 SIWZ stosuje się odpowiednio do każdego z członków 

konsorcjum oddzielnie, 
7.5.2. o których mowa w pkt. 6.3.2 i 6.3.3 SIWZ stosuje się do członków konsorcjum 

łącznie.   
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8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH SPÓŁKĄ CYWILNĄ. 
8.1.  Oświadczenie „JEDZ”, o którym mowa w pkt. 6.1.1 SIWZ, składa każdy wspólnik spółki 

cywilnej, z zastrzeżeniem, że dokument ten winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z 
postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw 
wykluczenia z postępowania oraz potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, a także zawierać informację o niezaleganiu z podatkami, o których mowa w 
pkt. 6.3.1.2 SIWZ dotyczącymi spółki cywilnej, dla których podatnikiem jest spółka cywilna 
oraz niezaleganiu ze składkami ZUS, o którym mowa w pkt. 6.3.1.3 SIWZ; 

8.1.1. w sytuacji, kiedy wspólnicy zatrudniają pracowników – dotyczy każdego ze 
wspólników spółki cywilnej oddzielnie oraz spółki cywilnej; 

8.1.2. w sytuacji, kiedy zarówno wspólnicy, jak i pracownicy są zatrudnieni przez spółkę 
cywilną – dotyczy spółki cywilnej. 
  

9. PODWYKONAWCY, KTÓRZY BĘDĄ BRALI UDZIAŁ W REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 
9.1. Wykonawca może polegać na zasobach podwykonawców, którym zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, z zastrzeżeniem, że powierzenie wykonania części 
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie zamówienia. 

9.2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
  

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 
10.1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: od 

poniedziałku do piątku – w godzinach 7:00 – 15:00. 
10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazuje pisemnie w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt. 10.3 SIWZ. 
10.3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (adres  

e-mail zamawiającego: mzk@mzk.stargard.pl) lub faksu (nr faxu zamawiającego: 91 573 
22 19) pod warunkiem obligatoryjnego przekazania ich w formie pisemnej, przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 

10.3.1. wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, 
10.3.2. wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, 
10.3.3. informacji o zmianie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy pzp, 
10.3.4. wezwania wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp (wezwanie 

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie), 

10.3.5. wezwania wykonawców na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy – Pzp (wezwanie do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy – Pzp, 

10.3.6. żądania od wykonawców na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy – Pzp, w toku badania i 
oceny ofert, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert  
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10.3.7. zawiadomienia o poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy – Pzp, 
a w tym m.in:  

10.3.7.1. omyłkę polegająca na błędnym wyliczeniu podatku VAT (przy przyjętej 
prawidłowej stawce), 

10.3.7.2.  omyłki polegające na błędnym zsumowaniu kwot lub błędnym przeliczeniem 
iloczynu liczb,  

10.3.7.3. zamawiający poprawiając omyłki dokonuje właściwych przeliczeń 
arytmetycznych prowadzących do korekty ceny ofertowej. 

10.3.8. wyrażenia zgody przez wykonawcę na poprawienie omyłek rachunkowych, o których 
mowa w art. 87 ust. 2 ustawy – Pzp, 

10.3.9. wniosku wykonawcy lub zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą oraz 
zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą art. 85 ust. 2 ustawy – Pzp, 

10.3.10. zawiadomienia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania  
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy – Pzp, 

10.3.11. zawiadomienia, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy – Pzp, po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

10.3.11.1. wyborze najkorzystniejszej oferty,  
10.3.11.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
10.3.11.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 
10.3.12. zawiadomienia wykonawców o unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 93 

ust. 3 ustawy – Pzp. 
10.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenie, wnioski zawiadomienia 

oraz informacje pocztą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak potwierdzenia otrzymania poczty 
elektronicznej lub faxu, zamawiający uzna jako za skuteczne doręczenie informacji. 
Zamawiający będzie uznawał za skuteczny sposób poinformowania uczestników 
postępowania we wszelkich sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia od momentu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej. 

10.5. Korespondencja przesłana za pomocą poczty elektronicznej lub faksu po godzinach 
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za 
wniesioną z datą tego dnia. 

10.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
10.6.1. Marek Jarmoluk, 
10.6.2. Jan Gumuła. 

  
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 300.000,00 zł. (słownie: trzysta 
tysięcy 00/100 zł) . 

11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 

ustawy – Pzp): 
11.3.1. pieniądzu, 
11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
11.3.3. gwarancjach bankowych, 
11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
11.3.5. 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 późn. zm.). 
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11.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 11.3. SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt od 
2 do 5 ustawy – Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 
określonej w gwarancji, w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 4a i 5  ustawy z dnia 29 
stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. 
zm.). 

11.5. Z wniesionego wadium, w tym także treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w 
pkt 11.3. SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt od 2 do 5 ustawy – Pzp) musi wynikać, że wadium 
zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
dostawę autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie. 

11.6. Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy –  Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu 
składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego Bank Pocztowy SA O/Szczecin  52 1320 1830 3182 1157 2000 
0007. W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 24 sierpnia 2017 roku do godziny 
10:00 i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 
(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) nastąpi 
przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem godziny 10:00 w dniu 24 sierpnia 
2017 roku.   Wykonawca, który złoży ofertę i wpłaci wadium w pieniądzu przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 
tj. przed upływem godziny 10:00 w dniu 24 sierpnia 2017 roku, a uznanie tego rachunku 
bankowego kwotą wadium nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. po upływie 
godziny 10:00 w dniu 24 sierpnia 2017 roku, podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy – Pzp, jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na 
podstawie art. 24 ust. 4 ustawy – Pzp, a następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 
ustawy – Pzp. 

11.7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca załącza do oferty 
przelew, o którym mowa w pkt 11.6. SIWZ. W takim przypadku stwierdzenie, czy 
wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 
upływem godziny 10:00 w dniu 24 sierpnia 2017 roku), nastąpi w toku badania ofert, na 
podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym zamawiający posiada rachunek 
bankowy, o którym mowa w pkt 11.6. SIWZ. 

11.8. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli 
ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania 
ofert. 

11.9. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 
11.3.2-5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5  ustawy – Pzp) wykonawca składa w kasie na I piętrze 
w budynku siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 
upływem godziny 10:00 w dniu 24 sierpnia 2017 roku lub załącza do oferty; wykonawca 
otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w 
formach, o których mowa w pkt 11.3.2-5 SIWZ wraz z adnotacją o terminie złożenia tych 
dokumentów. 
  

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni (art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp). Dzień, w którym 
upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania. 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.  
13.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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13.3. Oferta musi zawierać: 
13.3.1. wypełniony i podpisany formularz cenowy (wzór formularza cenowego stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z wypełnioną specyfikacją techniczną stanowiąca 
Załącznik nr  5 do SIWZ, 

13.3.2. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu „JEDZ”, o 
którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ, 

13.3.3. oświadczenie o akceptacji warunków umowy gwarancyjno – serwisowej. Wzór 
umowy gwarancyjno – serwisowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, 

13.3.4. Kopię Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez 
oferowany autobus (w komplementacji i wyposażeniu identycznym z  dostarczonym 
pojazdem), wykonanego wg wytycznych UITP  przez niezależną, certyfikowaną 
jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu. 

13.3.5. Kopię „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami stanowiące 
podstawę do zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na dzień składania oferty. 

13.3.6. Kopię dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, 
NMHC, z silników do oferowanych typów autobusu, wyniki badań ETC (homologacja z 
emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG), jeżeli powyższe dane nie są 
zawarte w Świadectwie Homologacji Typu Pojazdu. 

13.3.7. Rysunek lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i       
rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanego pojazdu. Wymagane jest 
wyróżnienie na rysunku: 

13.3.7.1. wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi (bez 
podestów), 

13.3.7.2. wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalnie dla 
pasażerów niepełnosprawnych, 

13.3.7.3. zaznaczenie na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego i 
wózka dziecięcego wraz z określeniem wymiarów tej powierzchni. 

13.3.8. oświadczenie o spełnianiu normy EURO-6, 
13.3.9. oświadczenie Wykonawcy że oferowane autobusy zostały wykonane przy max. 

udziale materiałów niepalnych spełniających warunek niepalności określony w 
homologacji EWG pojazdu odnośnie palności uzyskany zgodnie z Regulaminem nr 118 
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

13.4. Umowa gwarancyjno – serwisowa zostanie podpisana przez zamawiającego po 
podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13.5. Umowa gwarancyjno – serwisowa stanowi załącznik do umowy  w sprawie 
zamówienia publicznego. 

13.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.   
13.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez notariusza (art. 79 pkt 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z 
późn. zm.); wykonawca załącza pełnomocnictwo do oferty. 

13.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
13.9. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. 

Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia 
się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

13.10. Zaleca się, aby wykonawca zszył, zbindował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
13.11. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy – Pzp, wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
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13.12. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej 
kopercie (lub innym opakowaniu) w sposób zapewniający niejawność treści oferty do chwili 
jej otwarcia (z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia 
ofert), która na jednej stronie musi zawierać nazwę i adres zamawiającego określone w pkt 1. 
SIWZ oraz oznaczenie „zakup 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji 
CO2 i zanieczyszczeń” i dopisek „nie otwierać przed godziną 10:15 w dniu 24 sierpnia 
2017 roku”. 

13.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 

13.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, 
która na jednej stronie musi zawierać nazwę i adres zamawiającego, a także oznaczenie 
„zakup 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń” i 
dopisek „nie otwierać przed godziną 10:15 w dniu 24 sierpnia 2017 roku” oraz 
„wycofanie oferty”. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i 
adres wykonawcy, treść oświadczenia o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy. 

13.15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 
umieszcza w zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu), która na jednej stronie musi 
zawierać nazwę i adres zamawiającego oraz oznaczenie „zakup 16 autobusów 
energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń” i dopisek „nie otwierać 
przed godziną 10:15 w dniu 24 sierpnia 2017 roku” oraz „zmiana oferty”. 

13.16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

13.17.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej 
zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
zakresem przedmiot zamówienia oraz określenie zakresu działania poszczególnych stron 
umowy. 

13.18.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)), 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji klauzulą 
„tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. 
  

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
14.1. Miejsce i termin składania ofert: w sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Stargardzie, ul. Składowa 1, w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 roku do 
godz. 10:00. 

14.2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową 
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert: w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego 
Stargard ul. Składowa 1, pierwsze piętro, pok. nr 108 w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 
10:15. 
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14.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
14.5. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych 

naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia. W 
przypadku złożenia oferty zmiennej oferty pierwotne względem oferty nie będą otwierane. 

14.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny 
ofert, a także inne informacje mające wpływ na wynik postępowania. 

14.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

14.8.1. Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
14.8.2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
14.8.3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w 

ofertach.  
 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
Wykonawca oblicza cenę oferty zgodnie z formularzem cenowym (wzór formularza cenowego 
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 
 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 
16.1. Ustala się trzy kryteria oceny ofert: 

16.1.1. Cena oferty (od 0 do 100 punktów) – znaczenie 55%, 
16.1.2. Warunki techniczne (od 0 do 100 punktów) – znaczenie 35%, 
16.1.3. Koszty zużycia energii (od 0 do 100 punktów) – znaczenie 10% 

16.2. Łączną ocenę punktową stanowi suma iloczynów punktów w poszczególnych 
kryteriach i przypisanych im procentowo znaczeń. Za ofertę najkorzystniejszą uznana 
zostanie oferta o najwyższej łącznej ocenie punktowej, wyliczonej wg poniższego wzoru. 

Każda z części oceniana jest oddzielnie. 
   XO = XC × 55% + XT × 35% + XE × 10%  
 
 XO - łączna ocena punktowa oferty 
 XC – ocena punktowa w kryterium cena 
 XT - ocena punktowa w kryterium warunki techniczne 
XE – ocena punktowa w kryterium koszty zużycia energii 

16.2.1. Cena oferty – znaczenie 55% 
Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe oferty będą oceniane według wzoru: 
cena najniższa 

XC= –––––––––––––––––––––––––––– x 100 
cena oferty ocenianej 

 
 
 
 

16.2.2. Warunki techniczne – znaczenie 35% 
Ocena rozwiązań technicznych  - 35 %            max 100 pkt 
Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „ocena rozwiązań technicznych” będą liczone według 
wzoru: XT = T.1 + T.2 + ... T.... 
gdzie poszczególne składniki Tn oznaczają: 
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L.p.  Nazwa kryterium 
Max 
liczba 
punktów   

Metodologia oceny 

T.1 
Materiał konstrukcji nośnej 
autobusu 

10 

stal nierdzewna albo stal konstrukcyjna wysokiej 
wytrzymałości zabezpieczona metodą kataforezy 
zanurzeniowej całego szkieletu 

10 

 aluminium 1 

T.2 Układ smarowania podwozia  10 
Centralny punkt smarny albo system centralnego 
smarowania podwozia 10 

inne 1 

T.3 Pojemność silnika 10 
Do 6,5 dm 5 
powyżej 6,5 do 8 dm 10 
powyżej 8 dm 1 

T.4 
 Maksymalny moment obrotowy 
silnika 

10 
1070 Nm i więcej 10 
Od 1000 Nm do 1069 Nm 1 

T.5 Skrzynia biegów 10 

Automatyczna co najmniej 4-biegowa ze 
zintegrowanym retarderem, zunifikowana z 
posiadanymi przez Zamawiającego 1) 

10 

inne 1 

T.6 

Przebiegi między obsługowe 
(między wymianami oleju w 
silniku) potwierdzone warunkami 
gwarancji producenta silnika 

10 

40 tys. km i więcej 5 
Powyżej 20 tys km – poniżej 40 tys km  10 

Do 20 tys km 1 

T.7 Podatność obsługowo - serwisowa  10 

Poszycie boczne dzielone w pionie mocowane za 
pomocą połączenia rozłącznego 2) 

10 

Poszycie boczne dzielone w pionie mocowane za 
pomocą klejenia 

5 

Poszycie boczne dzielone w pionie mocowane za 
pomocą połączenia nierozłącznego 3) 

1 

T.8  Szyba przednia  10 
Szyba przednia składającą się z dwóch części (górna 
pod tablicę kierunkową, dolna panoramiczna) 

10 

Inne rozwiązania 1 

T.9 
Ilość miejsc siedzących 
dostępnych bezpośrednio z 
poziomu podłogi 

15 
6 miejsc 1 
7 – 10 miejsc 10 
11 miejsc i więcej 15 

T.10 Stanowisko pracy kierowcy 5 
typu FAP+ 5 
inne rozwiązania 1 

1) Za zunifikowane uznaje się skrzynie biegów marki ZF, VOITH  
2) połączenia rozłączne – połączenia za pomocą śrub lub wkrętów 
3) połączenia nierozłączne – połączenia za pomocą nitowania, zgrzewania, spawania 
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16.2.3. Koszty zużycia energii – znaczenie 10% 
 

Ocenie podlega zużycie paliwa podane w teście SORT-2  
XE – punkty za kryterium „Zużycie energii” będą przyznawane dla autobusu według zasad 
określonych poniżej.  
Q – zużycie paliwa przez autobus  w litrach/100km 
a) Oferta z najniższą wartością zużycia paliwa według testu SORT-2 (Qmin) otrzyma  
    maksymalna liczbę punktów za to kryterium      - 100 pkt. 
b) Oferta z wartością zużycia paliwa według testu SORT-2, równą (Qmin+10%)  
     lub większą, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, otrzyma -   0 pkt. 
c) Oferty z pośrednimi wartościami zużycia paliwa według testu SORT-2 , otrzymają  
    liczbę punktów obliczoną (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)  
    według poniższego wzoru: 

         QBad  - Qmin 
XEBad = 100 – 1000 ∙ ------------------ 

                          Qmin 
Obliczone na podstawie powyższego wzoru wartości punktów zostaną zaokrąglone do drugiego 
miejsca po przecinku. 
Wymagane parametry Wykonawca potwierdzi wynikami testu SORT-2 na zużycie paliwa 
przeprowadzonego przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną, które zostaną dołączone do oferty. 
Test SORT-2 dla autobusu z zespołem napędowym (silnik, skrzynia biegów, most napędowy) i 
rozmiarem ogumienia identycznych z oferowanym autobusem.  

 
17. TRYB OCENY OFERT, WYJAŚNIENIE TREŚCI OFERT I DOKUMENTÓW, 

POPRAWIANIE STWIERDZONYCH OMYŁEK. 
17.1. Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w 

SIWZ. 
17.2. W trakcie procedury wstępnej oceny ofert Zamawiający określi czy każda z ofert: 

17.2.1. Zawiera wszystkie wymagane dokumenty stanowiące treść oferty, oświadczenia 
„Jedz” i pełnomocnictwa; 

17.2.2. Została prawidłowo podpisana; 
17.2.3. Spełnia warunki określone w SIWZ. 

17.3. W toku badania i oceny oferty, Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, 
a także ofert innych Wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 
art.25 ust. 2f ustawy pzp, Zamawiający: 

17.3.1. Sprawdzi czy dokumenty i oświadczenia potwierdzają, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki przez 
oferowane dostawy określone w SIWZ; 

17.3.2. Może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub 
oświadczeń i dokumentów; 

17.3.3. Poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych; 

17.3.4. Poprawi omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona; 

17.3.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy, w określonym terminie, o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie 
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dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności gdy cena całkowita 
oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

17.3.5.1. Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy pzp 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

17.3.5.2. Wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów 
i usług, ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a 
nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen 
rynkowych. 

17.4. Dokonując oceny złożonych wyjaśnień Zamawiający w szczególności będzie brał pod 
uwagę oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). 

17.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w pkt. 
17.3.4 SIWZ. 

17.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 
17.3.5 SIWZ 

17.7. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym, a Wykonawcą 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej 
oferty, z zastrzeżeniem stwierdzonych omyłek, o których mowa w pkt. 17.3.3 i 17.3.4 SIWZ.  
  

18. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
18.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy pzp.  
18.2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający 

uzna za odrzuconą. 
  

19. ODRZUCENIE OFERT 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 
ust. 1 ustawy pzp. 
  

20.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
20.1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 
20.2.  Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu 

Unii Europejskiej, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

20.3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 

20.3.1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert; 

20.3.2. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert; 

20.3.3. Podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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21. WYBÓR WYKONAWCY  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w niniejszej SIWZ. 
 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
  

23. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAKRES 
MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY 
23.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
23.2. Przyjmuje się, że zapisy do ww. umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty 

zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania 
i wątpliwości dotyczące Wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, 
zgodnie z art. 38 ustawy pzp. 

23.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie. 
23.3.1.  Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany terminu realizacji 

dostawy. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni czy wystąpiły przyczyny nie leżące 
po stronie Wykonawcy, dla których konieczna jest zmiana terminu realizacji 
zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia wniosku 
Wykonawcy jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy 
do zmiany terminu. Zmiana terminu powodowana może być jedynie okolicznościami 
nadzwyczajnymi, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Pisemny 
wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 
30 dni przed upływem obowiązującego terminu dostawy. Nie dopuszcza się 
aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu dostawy po jego upływie. 

23.3.2. Zmiana umowy wynikająca ze zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na 
sposób wykonania lub koszty zamówienia; za istotną zmianę uznaje się np. 

23.3.2.1.  zmianę w wysokości podatku VAT,  
23.3.2.2. gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na 

Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki dostosowania realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami. 

23.3.3. Zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 
pkt 3 - 6 ustawy pzp. 

  
24. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
24.1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony 

prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy, wyznaczy miejsce i termin dla jej 
zawarcia. 

24.2. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do 
podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu 
przed podpisaniem umowy. 

24.3. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z 
zapisem pkt. 5.5 SIWZ może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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24.4. Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazu 
autoryzowanych stacji obsługi znajdujących się w odległości do 300km od siedziby 
Zamawiającego 1. Wzór wykazu stanowi złącznik nr 1 do umowy. W dniu podpisania 
umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umów z minimum dwoma stacjami 
obsługi posiadającymi jego autoryzację, przez okres udzielonej gwarancji na autobusy, 
znajdującymi się w odległości do 300km od siedziby Zamawiającego. 
 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Wykonawcom oraz innym osobom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych 
w art. 179 – 198 ustawy  – Pzp. 
  

26. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
  

27. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
  

28. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA DODATKOWE 
DOSTAWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy - Pzp. 
 

29. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

30. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.  
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

31. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

32. POZOSTAŁE INFORMACJE. 
32.1. Informacje dotyczące zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 

38 ust. 3  ustawy – Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3  ustawy – 
Pzp.  

32.2. Odpłatność za SIWZ. 
Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ. 

32.3.  Informacje dotyczące wyjaśnień do SIWZ. 
32.3.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy – Pzp). 
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32.3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, bez 
ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana 
(art. 38 ust. 2 ustawy – Pzp). 

32.3.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom przez zamieszczenie na stronie internetowej, na 
której SIWZ jest udostępniona (art. 38 ust. 4 ustawy – Pzp). W przypadku, gdy zmiana 
będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin 
składania ofert.  W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawców będą 
podlegały nowemu terminowi. 
  

33. ZAŁĄCZNIKAMI DO SIWZ SĄ: 
33.1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.3 i 3.4 SIWZ, 
33.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

„JEDZ”, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ, 
33.3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o wykonanych lub wykonywanych dostawach, o 

którym mowa w pkt 6.3.3.2 SIWZ, 
33.4. Załącznik nr 4 – wzór formularza cenowego, o którym mowa w pkt 13.3.1 SIWZ, 
33.5. Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, o którym mowa w pkt 13.3.1 SIWZ, 
33.6. Załącznik nr 6 – wzór umowy gwarancyjno – serwisowej, o której mowa  

w pkt 13.3.3 SIWZ, 
33.7. Załącznik nr 7 – wzór  umowy w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w 

pkt 23 SIWZ, 
33.8. Załącznik nr 8 – wzór protokołu przekazania autobusu.  
33.9. Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 6.2 SIWZ, 
33.10. Załącznik nr 10 – wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z 

postępowania, o których mowa w pkt. 6.3.1.5 , 6.3.1.6 , 6.3.1.7  SIWZ. 


