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INFORMACJE OGÓLNE 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 
wymogom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.     
 

SPIS TREŚCI : 

 

Rozdział I      Informacja o Zamawiającym 

Rozdział II          Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III      Przedmiot zamówienia 

Rozdział IV      Termin, warunki wykonania dostawy 

Rozdział V          Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich   

spełnienia 

Rozdział VI  Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu 

Rozdział VII         Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Rozdział VIII       Wadium 

Rozdział IX           Termin związania ofertą 

Rozdział X       Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział XI       Cena oferty  

Rozdział XII      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział XIII  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie. 

Rozdział XIV  Istotne postanowienia dotyczące umowy 

Rozdział XV              Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Rozdział XVI       Środki ochrony prawnej 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa (formularz ofertowy) 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie  

Załącznik nr 3 – Wzór umowy      
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Rozdział  I – INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

 
1.  Nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O,  

     
2.  Adres:73-110 Stargard, ul. Składowa 1,   
3.  Telefon: 91 5732213, faks: 91 5732219, 
4.  Nr konta bankowego: Bank Pocztowy   O/Szczecin  Nr 95 1320 1830 3182 1157 2000 0009 
5.  REGON: 368802088, 
6.  NIP : 854-241-94-84. 
7. http://www.mpkstargard.pl 
8. E-mail: mpk@mpkstargard.pl 
 

 

Rozdział  II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).  

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz 
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej 
Zamawiającego, proszeni są o podanie pisemnego zgłoszenia tego faktu faksem lub 
przez internet. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania 
zgłoszenia. 

 
 
                  Rozdział  III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

        WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ ( CPV) 

           34980000-0 – bilety przewozowe, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy  

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa biletów potwierdzających 
wniesienie opłaty za przejazdy w komunikacji miejskiej: 
 
 
1. Bilety jednorazowe i 24 godzinne, rodzinne weekendowe, normalne i ulgowe (9 wzorów- 
rodzajów) – 
     w ilości 40.000 bloczków po 100 kart biletów. 
     Wykonanie biletów na papierze offsetowym (80G/ m2) z zastosowaniem 
     zabezpieczenia holograficznego identyfikującym Wykonawcę. 
     Format biletów 70mm x 35mm. Nadruk na 
     biletach jednostronny w trzech kolorach. Zróżnicowane tło ( różne kolory) dla 
     każdego wzoru biletów. Numeracja biletów dwuczłonowa zawierająca symbol 
     serii i nr kolejny. Szata graficzna biletów zostanie określona w umowie w 
     uzgodnieniu z dostawcą. 
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2. Bilety dziesięcioprzejazdowe normalne i ulgowe (2 wzory - rodzaje) – w ilości 
    500.000 szt. 
    Wykonanie biletów na papierze o gramaturze (150G/ m2) z zastosowaniem 
     zabezpieczenia holograficznego identyfikującym Wykonawcę .  
     Format biletów 312 mm x 35 mm.                                                                          
     Bilet wykonany jako dziewięcioczłonowy. Osiem członów, po cztery skrajne 
     o wymiarach 31x35 oddzielone perforacją /nacięciami/ ułatwiającą 
     oderwanie biletu pojedynczego. Człon środkowy do dwustronnego kasowania 
    stanowi bilet zasadniczy. Nadruk na biletach w trzech kolorach. 
    Zróżnicowane tło dla każdego wzoru biletu. Numeracja biletu dwuczłonowa 
    zawierająca symbol serii i nr kolejny. 
    Szata graficzna biletów zostanie określona w umowie w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
3. Bilety okresowe, imienne i na okaziciela, osoby bezrobotnej (28 wzorów - rodzajów) – w    
    ilości120.000 szt.  
   Wykonanie biletów na papierze o gramaturze (250G/ m2) z zastosowaniem 
    zabezpieczenia holograficznego. Format biletów ok. 85mm x 55mm. 
    Nadruk na biletach dwustronny, jedna strona w czterech kolorach, druga w 
    trzech  kolorach. Numeracja biletów dwuczłonowa zawierająca symbol serii i 
    nr kolejny. Szata graficzna biletów zostanie określona w umowie w uzgodnieniu 
    z Wykonawcą. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.  
6. Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo. Faktyczna ilość zależna będzie od  
    bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego ilości  i rodzaje biletów  
    nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb   
    Zamawiającego.    
 
 
Rozdział IV  - TERMIN, WARUNKI PŁATNOŚCI,   

     WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY,  
 

1. Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Realizacja całego zamówienia nastąpi dostawami częściowymi (bieżącymi) co  – 
trzy miesiące w terminie 14 dni od daty złożenia bieżącego zapotrzebowania przez 
Zamawiającego. 

2. Płatność za dostarczone bilety (dostawy bieżące) następować będzie przelewem w 
terminie 21 dni od daty dostawy i otrzymania faktury VAT. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości poszczególnych biletów, 
aniżeli wyżej wskazane, w zależności od rzeczywistych bieżących potrzeb. 

 
 

Rozdział V  -WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS                                    
SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  tj: 
1.1) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym 

zamówieniem; 
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków a wymóg uzna za  
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spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.                       
1.2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie ) potwierdzi wykonanie 
minimum trzech dostaw biletów o wartości co najmniej 30 000, 00 zł netto  rocznie 

1.3) Dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do          
wykonania zamówienia; 
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków a wymóg uzna za 
spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. 

1.4) Ich sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia należyte wykonanie zamówienia, 
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków a wymóg uzna za 
spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.                     

 
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w  

postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wykazanych w 
rozdziale VI, wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 
      Rozdział VI – WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE     

SPEŁNIANIE   WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 
 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdziale V, każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 

 
1.1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, 

według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
1.2) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym 
okresie) dostaw biletów z zabezpieczeniem holograficznym, ( minimum trzech o 
wartości minimum  30 000,00 zł netto rocznie każda ) z podaniem ich wartości, dat 
wykonania ,  wraz z potwierdzeniem od odbiorców, że dostawy te zostały 
wykonane lub są wykonywane  należycie.  

 
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
 

2.1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według  
wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 

2.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że 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 

2.4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne, lub 
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zaświadczenie, że 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 

2.5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 9 Ustawy- wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2.6) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy- wystawiona nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 
3. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z 
powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
4.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 niniejszego rozdziału 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 

4.1.1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie `
  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.1.2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4.1.3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

4.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.6 niniejszego rozdziału składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w 
pkt. 4.1 niniejszego rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia 
wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt. 
4.1 niniejszego rozdziału. 

4.4) 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 w 
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu.  

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
5.2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum) w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

5.3) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi 
oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust 1 ustawy poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów 
opisanych w pkt. 2 niniejszego Rozdziału dla każdego partnera z osobna, 
pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

6. Ponadto Wykonawcy mają złożyć następujące dokumenty: 
 

6.1) ofertę przetargową z ceną wyliczoną zgodnie z Rozdziałem XI  SIWZ- 
załącznik nr 1, 

6.2) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do jej podpisania nie 
wynika z dokumentu rejestracyjnego, 

 
                     Rozdział VII -  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem 
ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (papierowo), faksem lub drogą 
elektroniczną. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej. Zamawiający żąda 
potwierdzenia otrzymania każdego faksu i każdej przesyłki elektronicznej. Język polski jest 
obowiązujący w toku całego postępowania przetargowego i realizacji umowy. Pytania muszą 
być skierowane na adres: 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. 
  ul. Składowa 1 
  73-110 Stargard  

  tel. +48 91 573 22 13  
  fax. +48 91 573 22 19 
lub na adres e-mail: mpk@mpkstargard.pl 

2. Przekazanie korespondencji drogą elektroniczną będzie uznane za skuteczne, jeśli będzie 
polegało na przesłaniu kopii dokumentu opatrzonego podpisem osoby uprawnionej 
(zeskanowany oryginalny dokument). W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania 
korespondencji za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną Zamawiający uzna iż 
korespondencja dotarła czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z 
raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu poczty elektronicznej). 

3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 
      Jan Gumuła - Prezes, Telefon: 91/5732213 ; adres e’mail  : mpk@mpkstargard.pl  
                      Fax : 91 5732219, 

Godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: dni robocze; 
od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 0700 do 1430. 

 
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
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niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek ten wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej mpk@mpkstargard.pl . 

9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
 

Rozdział VIII-  WADIUM 
 

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł. 
(słownie: trzy tysiące 00/100 zł) w terminie do dnia 30 maja 2018 r. do godziny 11.45. 
Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 

2.Wadium może być wnoszone w jednej z kilku form: 
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Spółka z o.o. w Stargardzie,  Banku Pocztowym SA O/Szczecin   Nr 95 1320 1830 3182 
1157 2000 0009 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

3) gwarancjach bankowych. 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust 4 
bez potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek 
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów albo dokonania czynności przez Wykonawcę 
lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji. 

2) termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
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4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium można złożyć z ofertą lub w terminie 
wskazanym w ust.1.  

 
 
 

Rozdział  IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1.Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania  ofert. 
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą. 
 

Rozdział X- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
 Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane  dokumenty  zgodne z 
rozdziałem VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ). 
 
1. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Oferta musi być podpisana przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do 
podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika ono z 
dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy załączonych przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię  jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej 
stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z 
oryginałem”, przy czym podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację brzmienia 
co najmniej nazwiska osoby podpisującej, a w przypadku podpisu nie czytelnego – parafy- 
lub podpisu skróconego, w każdym wypadku podpis ten winien być opatrzony pieczęcią 
imienną identyfikującą osobę podpisaną).  

4. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym dokument taki musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 
Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego 
parafowane albo podpisane. Parafy należy opatrzyć pieczęcią imienną, tak aby możliwa była 
identyfikacja osoby składającej podpis. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą złączone 
(zszyte, zbindowane) tak aby nie było możliwe jej rozłączenie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Wykonawca umieszcza ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej z tym, że: 

9.1)  zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać 
oznaczenie:  
„OFERTA PRZETARGOWA DO ZAMÓWIENIA  ZP- 11/2018”- 
bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 

9.2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak 
aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 
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Rozdział XI – CENA OFERTY 

 
           XI.1- SPOSÓB OBLICZENIA CENY  
    1.Cena podana w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) musi obejmować wszystkie 
                  koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz spełnieniem 
                  warunków określonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie może być 
                  zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z 
                  działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 
              2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (z dwoma miejscami po przecinku) 
                   niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie 
                   brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie oceny ofert i wyboru 
                   najkorzystniejszej . 
               3. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie 
                   art. 87 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 
               4.Ceny jednostkowe będą stanowić podstawę do wyliczenia należności za 
                wykonane dostawy bieżące. 
 

   Rozdział XII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 
OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Spółka z o.o. w Stargardzie, ul. Składowa 1  ,  w terminie do dnia  30 maja 2018 r., do godz. 
11:45 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin doręczenia oferty  Zamawiającemu (złożenia w 
siedzibie Zamawiającego). 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po 
terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu. 

4. 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. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r., o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w 
siedzibie Zamawiającego Stargard ul. Składowa 1, pierwsze piętro, pok. nr 108. 

6.  Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć        
na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest  otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty. 

7. Informacje, o których mowa w pkt. 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie na wniosek 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert. 

 
 

         Rozdział XIII – KRYTERIA WYBORU OFERTY  I  ICH  ZNACZENIE 
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1. Ustala się dwa kryteria oceny ofert: 
1.1. Cena oferty (od 0 do 100 punktów) – znaczenie 90%, 
1.2. Czas realizacji dostawy jednostkowej w dniach (od 0 do 100 punktów) – 

znaczenie 10%. 
Czas realizacji dostawy jednostkowej jest to czas liczony od godziny 700 dnia 
następnego w którym zamawiający dokonał zgłoszenia zapotrzebowania  
do zrealizowania dostawy do magazynu Zamawiającego, nie dłuższy jak  
14 dni. 

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 zamówienia oceniana jest oddzielnie. 
   XO = XC × 90% + XT × 10%    
  XO - łączna ocena punktowa oferty 
  XC – ocena punktowa w kryterium cena 
 XT – ocena punktowa za czas realizacji zamówienia w dniach 

2.1. Cena oferty – znaczenie 90% 
 

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów. 
Pozostałe oferty będą oceniane według wzoru: 
 

cena najniższa 
XC= –––––––––––––––––––––––––––– x 100 

cena oferty ocenianej 
 

2.2. Czas realizacji dostawy jednostkowej w dniach – znaczenie 10% 
 

Oferta zawierająca najkrótszy czas realizacji zamówienia otrzyma 100 punktów. 
Pozostałe oferty będą oceniane według wzoru: 

 
najkrótszy czas realizacji dostawy jednostkowej 

XT = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 
czas realizacji dostawy jednostkowej oferty ocenianej 

 
3. Omyłki rachunkowe, które ewentualnie znajdą się w ofercie, a które Zamawiający uzna za 

oczywiste i poprawi je z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, są następujące: 

3.1. błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od 
towarów i usług, 

3.2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, 
3.3. błędne wyniki działań matematycznych wynikające z dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia, 
3.4. rozbieżne podanie ceny słownie i liczbą – przyjmie się, że poprawnie podano ten 

zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. W przypadku braku 
obliczeń stanowiących podstawę do określenia ceny oferty i jej weryfikacji jako 
cenę oferty przyjmie się ten zapis, który przedstawia niższą wartość PLN. 
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 Rozdział XIV - ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze 

wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  
2. Termin i miejsce zawarcia umowy: 

2.1. Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z art.94 ustawy Pzp, i nie później niż w 
ostatnim dniu ważności oferty. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. 

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy : 
3.1.  braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu    

                 Umowy z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego, 
3.2. zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów od towarów i usług    

                 (VAT),  
3.3. zmiany w zakresie i formie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia   

                 takich zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa, 
4. W związku z faktem, iż Zamawiający jest zobligowany do działania zgodne z uchwałami Rady 

Miasta Stargard, Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany: 
     a). wzoru biletu w zakresie nominału i czasu ważności  
     b). wprowadzenia nowej formy graficznej biletu  
     c). treści umieszczonej na bilecie 

 
   

Rozdział XV  - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
         ZATWIERDZIŁ: 


