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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) 

bzp@um.szczecin.pl 
tel. 91 42 45 102 
fax 91 42 45 104 

 
ZAPRASZA DO ZŁO śENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY 
 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWY śEJ KWOT OKRE ŚLONYCH W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 

„Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych” 
 
SPIS TREŚCI :  
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia; 
Rozdział VIII Wadium 
Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;  
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy; 
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki: 
  Załącznik nr 1 - formularz oferty 
  Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia - specyfikacje techniczne 

Załącznik nr 3 - wzór umowy 
Załącznik nr 4 - DTR urządzeń 



Nr sprawy BZP/98/18 

 

 
2 

Załącznik nr 5 - montaŜ urządzeń do obsługi CSZKM  
Załącznik nr 6 – wymagania systemu monitoringu wizyjnego 
Załącznik nr 7 – procedura badania zuŜycia energii elektrycznej autobusów elektrycznych 
Załącznik nr 8 - oświadczenie producenta 

 
Podstawa prawna: 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 ze zm.) zwana dalej „ustawą”, z uwzględnieniem Działu III, Rozdziału 5 ustawy – zamówienia sektorowe. 
 

ROZDZIAŁ I Forma oferty 
 

1. Na ofertę składają się: oświadczenie wykonawcy co do spełnienia na rzecz zamawiającego 
określonego w niniejszej siwz świadczenia, w zadeklarowany sposób i za oferowaną cenę składane 
na formularzu oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, 
załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów złoŜonych przez wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy  
o wartości: do 15 % wartości zamówienia podstawowego, na warunkach określonych w umowie  
do niniejszego zamówienia oraz przeprowadzonych negocjacji, polegających na zwiększeniu 
bieŜących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto Szczecin – 
Biuro ds. Zamówień Publicznych, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 397, 
przetarg nieograniczony, „Oferta na zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, 
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jednoczłonowych” oraz „nie otwierać przed 18.10.2018 r., godz. 11:00” - bez nazwy  
i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby moŜna 
było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

13. JeŜeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający nie 
będzie ponosić Ŝadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie 
będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złoŜenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy 
oferta nie zostanie złoŜona do pokoju wskazanego w pkt 12 ppkt 1) lecz wpłynie do kancelarii 
Urzędu Miasta.  

 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed terminem 

składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, 

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 z dopiskiem „wycofanie”. 
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę swą zmienia, 

określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność 
wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złoŜyć. 
PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŜy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, 
oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć 
dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

3. W przypadku złoŜenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę  
o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie si ę o udzielenie zamówienia 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 naleŜy dołączyć do oferty. 
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz; 
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5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia został określony w Rozdziale V siwz; 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia  
i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli 
obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

ROZDZIAŁ IV Jawno ść postępowania 
 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się  

na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym 
Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej. 
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu treści złoŜonych ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeŜeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy uŜyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do udostępnienia 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 

6. JeŜeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub 
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert 
zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy. 
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8. W przypadku zastrzeŜenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeŜone dokumenty. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
zamawiający informuje, Ŝe:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta 

Szczecin. 
b) kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.  
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup 11 autobusów 
zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych” nr postępowania: BZP/98/18 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp.  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

h) posiada Pani/Pan: 
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
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−  na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, Ŝe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyŜ 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moŜe skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
moŜe naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na waŜne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  
 
1. O udzielenie zamówienia moŜe się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy; 
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t,j. Dz. U. 2017, poz. 1508) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  
(t,j. Dz. U. 2017, poz. 2344), 

b) który w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaŜa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego 
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niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

c) który, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie wykonał albo nienaleŜycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, 
chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności naleŜnych podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty tych naleŜności. 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia moŜe się ubiegać wykonawca, który spełnia poniŜej 
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Minimalny poziom zdolności: 
- zamawiający uzna, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej naleŜyte wykonanie zamówienia, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe: 
 

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 
trzech lat obrotowych (tj. 2015, 2016, 2017), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 30.000.000,00 zł. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niŜszej niŜ 

20.000.000,00 zł. 
 W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyraŜona będzie w walucie 
obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, 
dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. JeŜeli w tym dniu nie będzie opublikowany 
średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 
postępowania. 
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2) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Minimalny poziom zdolności:  
- zamawiający uzna, Ŝe wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe 
zapewniające naleŜyte wykonanie zamówienia, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe: wykonał 
naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

 
a) minimum jedną dostawę obejmującą co najmniej 4 autobusy przeznaczone  

do przewozu osób w komunikacji miejskiej fabrycznie nowe, niskopodłogowe, 
elektryczne o długości 12 metrów (+/- 1 m) (jednoczłonowe). 
Za dostawę autobusów o napędzie elektrycznym, o których mowa powyŜej uznaje się 
takŜe dostawę trolejbusów.  
 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden 
wykonawca w całości. 
 
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych 
podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy. powyŜsze zastrzeŜenie 
dotyczy równieŜ tych podmiotów. 

 
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 
określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, 
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
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, zwanego dalej 
Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ” ; 
Zamawiający informuje, iŜ Instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza 
JEDZ moŜna znaleźć pod adresem:  
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa kaŜdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy  
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z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa takŜe JEDZ-e dotyczące tych podmiotów; 

4) Wykonawca moŜe wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ 
złoŜonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez 
zamawiającego (Urząd Miasta Szczecin). W takim przypadku wykonawca wskazuje w formularzu 
oferty: nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia tego postępowania.  

5) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko 
sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać Ŝadnej z pozostałych sekcji  
w części IV JEDZ. 

6) JEDZ naleŜy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kaŜdego z nich  
w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

7) Środkiem komunikacji elektronicznej, słuŜącym złoŜeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna. 
UWAGA!  ZłoŜenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złoŜenia przy uŜyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną.  

8) JEDZ naleŜy przesłać na adres email: jedz@um.szczecin.pl 
a) zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, xps. 
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. MoŜe korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umoŜliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
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d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca moŜe posłuŜyć się narzędziami oferowanymi 
przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 
Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES 
Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik nr 1 do siwz, składanego w formie pisemnej. Treść oferty moŜe zawierać, jeśli  
to niezbędne, równieŜ inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu,  
w szczególności informacjeo wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze 
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany w ppkt 8 adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby 
dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
W treści przesłanej wiadomości naleŜy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego 
JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację 
wykonawcy. Wykonawca, przesyłając JEDZ, moŜe Ŝądać potwierdzenia dostarczenia 
wiadomości zawierającej JEDZ. 

g) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ  
z serwera pocztowego zamawiającego.  

h) Obowiązek złoŜenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyŜej dotyczy równieŜ JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - w takim przypadku zamawiający nie będzie wymagał 
szyfrowania tego dokumentu.  

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 
1) Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty  
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 



Nr sprawy BZP/98/18 

 

 
11 

4) JeŜeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1), 
zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń  
i dokumentów na potwierdzenie, Ŝe: 
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: 
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie  
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złoŜyć oddzielne 
zaświadczenia dla kaŜdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 
Ww. dokument naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złoŜyć oddzielne 
zaświadczenia dla kaŜdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 
Ww. dokument naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
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W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
Ww. dokument naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  
i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
Ww. dokument naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych naleŜności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąŜącego porozumienia w sprawie spłat tych 
naleŜności; 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.  
nr 1445 t.j.).  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.: 
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – za ten okres.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców 
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą 
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 
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Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 
b) informacja banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niŜ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców 
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą 
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 
Ww. dokument naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, równieŜ 
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
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 
naleŜycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są  wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny  
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 naleŜyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 
wspólny ww. wykaz. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale 
lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
 

3) Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: 
a) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, Ŝe oferowane autobusy spełniają poszczególne 

wymagania zamawiającego, określone w pkt II - opisu przedmiotu zamówienia – specyfikacje 
techniczne (załącznik nr 2 do siwz). 

b) Świadectwo homologacji wraz z załącznikami stanowiące podstawę do zarejestrowania 
przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Wykaz materiałów uŜytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem 
odpowiedniej normy PN-EN. 

d) Rysunek techniczny z wymiarami oferowanych autobusów, zdjęcia, a takŜe rysunek (szkic) 
przedstawiający rozmieszczenie miejsc siedzących (w tym dostępnych bezpośrednio z niskiej 
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podłogi), miejsce mocowania wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, miejsca wydzielonego 
dla psa przewodnika oraz tablic elektronicznych. 

e) Protokół z testów oraz wyniki pomiarów potwierdzające zaoferowane zuŜycie energii 
elektrycznej, wyznaczone wg testu SORT 2 wykonanego zgodnie z procedurą badawczą 
PB-23 – wydanie 02 przez uprawnioną, niezaleŜną, certyfikowaną jednostkę badawczą lub 
naukową. 

f) Opis produktów lub rozwiązań równowaŜnych – jeŜeli wykonawca przewiduje ich 
zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w załączniku nr 2 do siwz - opis przedmiotu 
zamówienia – specyfikacje techniczne, pkt IV i VI). 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 
wspólny ww. dokument. 
 
W przypadku, gdy ww. dokumenty są oświadczeniami - mają być złoŜone w oryginale. 
Natomiast dokumenty inne niŜ oświadczenia, muszą być złoŜone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które naleŜy dołączyć do oferty: 
a) formularz oferty  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden wspólny formularz. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 

b) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa takŜe JEDZ-e dotyczące tych 
podmiotów. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale.  

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeŜeli 
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów; 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

d) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 
siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 
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Ww. pełnomocnictwa naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 
e) oświadczenie według wzoru zawartym w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz 

wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz 
firmy podwykonawców (jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz jeŜeli 
nazwy tych podwykonawców są znane); 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jedno wspólne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 

f) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące markę, typ i model 
oferowanych autobusów; 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jedno wspólne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 

g) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz o udziale towarów 
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw z którymi Unia Europejska 
zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy 
decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jedno wspólne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 
 

7. Oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej: 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynaleŜności lub braku 
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynaleŜności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca moŜe złoŜyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu; 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale. 
 

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
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polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które kaŜdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6) JeŜeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający moŜe na kaŜdym etapie postępowania wezwać wykonawców  
do złoŜenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, Ŝe nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeŜeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, Ŝe złoŜone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są juŜ 
aktualne, do złoŜenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7) JeŜeli wykonawca nie złoŜył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złoŜenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu 
albo konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania. 

8) JeŜeli wykonawca nie złoŜył wymaganych pełnomocnictw albo złoŜył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złoŜenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo ich 
złoŜenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie uniewaŜnienie 
postępowania. 

9)W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie,  
do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy. 

10)Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający moŜe, najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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11)JeŜeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zamawiający moŜe zbadać, czy 
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 
który złoŜył ofertę najwyŜej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 
 

1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złoŜenia wskazanych tam 
dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 
waŜności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 
zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równowaŜny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo Ŝe zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,  
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. JeŜeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
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oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone 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. 
Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę, zamawiający moŜe 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1  
ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeŜeli zamawiający 
wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złoŜenia tego dokumentu. JeŜeli w kraju,  
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złoŜonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 
zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złoŜonego przez 
wykonawcę, zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu.  
 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja  i rękojmia 
 

1. Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2020 r. od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy przez okres dwóch lat od dnia podpisania protokołu odbioru kaŜdego z autobusów. 
3. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji  

na przedmiot umowy. Szczegółowe warunki dotyczące serwisu i gwarancji, określone są w umowie 
gwarancyjno – serwisowej stanowiącej załącznik nr 3 do wzoru umowy (załącznik nr 3  
do siwz). 
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ROZDZIAŁ VIII Wadium 
 

1. Wadium naleŜy wnieść w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed upływem 
terminu składania ofert. 
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.  

2. Wadium moŜe być wnoszone: 
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego: Bank PKO BP S.A.  

I O/Szczecin Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  

(z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości - do pok. nr 125 od poniedziałku do piątku od 8.30 – 14.30. 

3. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach. 
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie 

oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone 
przez pełnomocnika/pośrednika.  

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia: 
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem 

na język polski, 
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 
polskich.  

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty 

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin) zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały 
okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie moŜe być krótszy niŜ termin związania 
ofertą. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeŜeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy.  
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8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli:  

1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 

po jego stronie, 
2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leŜących po jego stronie, nie złoŜył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, co spowodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 9 ppkt 2. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt 10, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy 
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

15. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
wykonawcy. 

16. W ofercie naleŜy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty 
upowaŜnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 
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ROZDZIAŁ IX Wyja śnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 
wykonawców z zamawiającym  

 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7:30 do 15:30. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeŜeniem pkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 
1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 
2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 
4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  

na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŜenia zgody na poprawienie innych omyłek  

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 
7) wezwanie zamawiającego do wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź wykonawcy, 
8) oświadczenie wykonawcy o przedłuŜeniu terminu związania ofertą,  
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 
10) zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania, 
11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy. 
Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail naleŜy przygotowany i podpisany przez 
osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 
 
4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem albo e-mailem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji 
danych oznacza, Ŝe wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 
zamawiającego, niezaleŜnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 
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5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, aby 
wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Joanna 

Zaborska tel. 91 4245 355 w godz. 07:30 – 15:30, fax 91 4245 104 (czynny całą dobę), e-mail: 
bzp@um.szczecin.pl 

9. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niŜ do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez 
ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 

14. JeŜeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin 
składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 
 

1. W Formularzu oferty  (załącznik nr 1 do siwz – poz. 1) naleŜy podać całkowitą cenę brutto  
w PLN za realizację przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę: ceny za realizację 11 sztuk 
autobusów jednoczłonowych oraz ceny za przeszkolenie 22 pracowników – kierowców, 
a takŜe odrębnie: 
a) cenę jednostkową brutto autobusu jednoczłonowego; 
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b) cenę brutto za przeszkolenie jednego pracownika-kierowcy (zgodnie z zasadami 
określonymi: w opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacje techniczne i w par. 3 ust. 2 i 5 
umowy gwarancyjno-serwisowej stanowiącej załącznik nr 3 do wzoru umowy). 

2. Cena za realizację 11 sztuk autobusów jednoczłonowych musi obejmować wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy autobusów  
do miejsca wskazanego przez zamawiającego, podatki, koszty szkoleń (34 pracowników w zakresie 
obsługi i napraw), koszty serwisu i gwarancji, koszty urządzeń, ryzyko wykonawcy związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a takŜe wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego  
i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie danych przekazanych przez 
zamawiającego w siwz, w szczególności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia – 
specyfikacje techniczne (załącznik nr 2 do siwz) i wzoru umowy (załącznik nr 3 do siwz). Cena 
powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. 

4. Cena wskazana przez wykonawcę, obejmująca wynagrodzenie za realizację zamówienia 
zostanie poddana ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
6. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład elementów. 
7. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 
 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 
 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, 
w terminie do dnia 18.10.2018 r., do godz. 10:30. 

2. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty.  
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. KaŜda 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 dn. 18.10.2018 r., o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w 
Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim 
uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin. 
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7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 
 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  
 

1) Cena – 60 % 
 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” [Xc] – 60 pkt:  

 
najniŜsza cena ofertowa 

[Xc]  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 
cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 
2) ZuŜycie energii -20 % 

 
ZuŜycie energii elektrycznej wg testu SORT 2 dla oferowanego autobusu  (w kWh/km) 
ZuŜycie energii elektrycznej [Xe] – 20 pkt: 
 

a) od 0,96 kWh/km do 1,00 kWh/km – 0 pkt 
b) od 0,91 kWh/km do 0,95 kWh/km – 10 pkt 
c) niŜsze lub równe  0,90 kWh/km  –  20 pkt 

 
Maksymalne zuŜycie energii elektrycznej nie moŜe przekroczyć 1,00 kWh/km.  
 
Punkty będą przyznawane na podstawie oświadczenia złoŜonego w ofercie cenowej (załącznik  
nr 1 do siwz). 
Wielkość zuŜycia energii elektrycznej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla 
oferowanego autobusu podana na podstawie protokołu z testów drogowego zuŜycia energii 
elektrycznej wg testu SORT 2 wykonanego zgodnie z procedurą badania zuŜycia energii 
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elektrycznej autobusów elektrycznych „PB-23 wyd. 02” (stanowiącą załącznik nr 7 do siwz) 
przez uprawnioną, niezaleŜną certyfikowaną jednostkę badawczą lub naukową. 

 
3) Klimatyzacja - Ilo ść czynnika chłodzącego  - 5% 
 Sposób przyznania punktów w kryterium „Klimatyzacja -  Ilość czynnika chłodzącego [Xk]  

– 5 pkt: 
 

a) ilość czynnika chłodzącego większa niŜ 3 kg - 0 pkt  
b) ilość czynnika chłodzącego jest równa lub mniejsza niŜ 3 kg - 5 pkt  

 

Maksymalna dopuszczalna ilość czynnika chłodzącego w autobusie nie moŜe być większa niŜ 
4kg 

 
4) Podatność obsługowo-serwisowa – 5% 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Podatność obsługowo-serwisowa” [Xo] – 5 pkt: 
 
a) poszycie zewnętrzne ścian bocznych wykonane z dzielonych pionowo paneli montowanych 

metodą spawania, zgrzewania – 1 pkt 
b) poszycie zewnętrzne ścian bocznych wykonane z dzielonych pionowo paneli montowanych 

metodą klejenia, nitowania – 2,5 pkt  
c) poszycie zewnętrzne ścian bocznych wykonane z dzielonych pionowo paneli montowanych  

na wkręty bez konieczności spawania, klejenia – 5 pkt 
 

5) Zawieszenie– 5% 
Sposób przyznania punktów w kryterium „Zawieszenie” [Xz] – 5 pkt: 

 
a) zawieszenie niezaleŜne - 0 pkt 
b) zawieszenie zaleŜne - 5 pkt 

 
6) Szyba przednia – 5 % 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Szyba przednia” [Xsz]- 5 pkt: 
 

a) inny układ podziału lub panoramiczna, jednoczłonowa - 0 pkt 
b) szyba przednia dzielona pionowo po środku  - 5 pkt 

 

[X] = [Xc]+ [Xe]+[Xk]+[Xo]+[Xz]+[Xsz] 
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Największa ilość punktów [X]  wyliczonych w powyŜszy sposób decyduje o uznaniu oferty  
za najkorzystniejszą.  
 
2. Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. 
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a takŜe inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 
9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 

uniewaŜni postępowanie. 
10. O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, 

którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złoŜone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 
podobne materiały. 
 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 
1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.  
2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 
2. W przypadku gdy wykonawca nie jest producentem autobusów, przed podpisaniem umowy, 

zobowiązany jest dostarczyć: 
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1) oświadczenie producenta – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz, zawierające 
bezwarunkowe zobowiązanie do udzielenia i świadczenia gwarancji oraz udzielenia autoryzacji 
warsztatom zamawiającego na warunkach określonych w umowie gwarancyjno-serwisowej 
stanowiącej załącznik nr 3 do wzoru umowy (załącznik nr 3 do siwz). 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: 
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy najpóźniej  

do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie słuŜyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
3) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,  
Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym), gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4) JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający 
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo,  
na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 
oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŜytym 
wykonaniem umowy, 

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 
do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo,  
na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 
oświadczenie, Ŝe wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy (zapis stosuje się w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie 
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przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej 
niŜ w pieniądzu, na okres nie krótszy niŜ 5 lat), 

c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 
8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; 
wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim  
i poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9) Zamawiający moŜe, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równowaŜnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu  
do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sztuk autobusów jednoczłonowych, 

niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym, 
wyprodukowanych w 2020 roku, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej 
komunikacji miejskiej. 
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2. Za fabrycznie nowe uznaje się autobusy nierejestrowane wcześniej, nieuŜywane do jazd  testowych, 
prezentacyjnych  lub badań za wyjątkiem testów będących normalnym etapem produkcji i kontroli 
pojazdów. 

3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 
|3|4|.|1|4|.|4|9|.|1|0|-|0|  – autobusy elektryczne 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres zamówienia podstawowego stanowi 
załącznik nr 2 do siwz. 

5. Dodatkowo zamawiający załącza wytyczne dotyczące: 
1) DTR urządzeń – załącznik nr 4 do siwz; 
2) MontaŜu urządzeń do obsługi CSZKM – załącznik nr 5 do siwz; 
3) Wymagania systemu monitoringu wizyjnego– załącznik nr 6 do siwz. 
4) Procedury badania zuŜycia energii elektrycznej autobusów elektrycznych - załącznik nr 7  

do siwz. 
6. Projekt pn. „Zakup taboru autobusowego elektrycznego - w ilości sztuk 5”, nr umowy  

o dofinansowanie: RPZP.02.02.00-32-0015/17-00, współfinansowany jest przez Regionalny 
Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Numer  
i nazwa Działania: RPZP.02.02.00 ZrównowaŜona multimodalna mobilność miejska i działania 
adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

7. Projekt pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych  
na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin”, nr umowy o dofinansowanie 
nr: 81/2018/Wn-16/OA-TA-ZI/D  współfinansowany jest przez NFOŚiGW w ramach programu 
priorytetowego nr 3.2.2 „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 
2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny. 

8. Zgodnie z art. 138 c ust 1 pkt 4 ustawy, zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów 
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw z którymi Unia Europejska 
zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy 
decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 

 
 


