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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680-23-00 / fax. 58 680-23-20, wizp@koscierzyna.gda.pl
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1.,
dot. ZP 11/2018 - „Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby
transportu publicznego w Kościerzynie”.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 11/2018. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
3.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221.000 euro na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 ze
zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zastrzega, że w postępowaniu może najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona
z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność, Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów:
1. Długość całkowita: od 8 500 mm do 10 000 mm.
2. Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych): do 2 500 mm
3. Wysokość całkowita: do 3 200 mm
4. Układ drzwi:
a) dwudrzwiowy w układzie 2-2 lub 1-2
lub
b) trzydrzwiowy w układzie 2-2-1 lub 1-2-1
c) drzwi rozmieszczone na prawej ścianie nadwozia
5. Liczba miejsc pasażerskich:
a) Ilość miejsc pasażerskich siedzących i stojących (łącznie) – min. 60
b) Minimalna ilość miejsc siedzących (bez miejsca kierowcy) – min. 18
c) Liczba miejsc wyznaczonych: 1 miejsce długości min. 2 m dla wózka dziecięcego lub inwalidzkiego
6. Silnik umieszczony za tylną osią autobusu, wysokoprężny zasilany olejem napędowym, spełniający
poziom emisji spalin min Euro-6.
5.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”.
5.3. W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych Rozdziałach niniejszej SIWZ zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub przedmiot zamówienia
został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują
one realizacje zamówienia w zgodzie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych i jakości nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
5.4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5.5. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot:
34121100-2 autobusy transportu publicznego, 34121400-5 autobusy niskopodłogowe
5.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
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6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 2.000.000 zł,
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie dostawę lub dostawy co najmniej 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji
miejskiej.
7.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.3. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 7.1. niniejszej SIWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (art. 23 ust. 5 ustawy Pzp) oraz warunków realizacji przez nich zamówienia w inny sposób niż w
przypadku pojedynczych wykonawców (art. 23 ust. 6 ustawy Pzp).
7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7.1. niniejszej SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia,
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8 ustawy Pzp,
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego
zasobach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.4.
7.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.8. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
4) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
5) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy – Zamawiającego nie wiążą uregulowania umowne pomiędzy
wykonawcami (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej).
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych podmiotów.
8) Zamawiający będzie kierował korespondencję wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych (lider).
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.7)) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz.615) lub którego
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upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r.
poz.615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) 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 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
9. WYKAZ DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
9.1. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ – sporządzonego
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w w/w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
UWAGA: Jedyną formą składania w/w oświadczenia jest forma elektroniczna, tzn. JEDZ należy
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 każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
A. Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla
przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.
W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia
ESPD, Wykonawca:
 pobiera plik „espd-reguest.xml” ze strony internetowej Zamawiającego,
 wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny Jednolity Dokument importując plik „espd-reguest.xml”
do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl,
 drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą.
Informacje związane z zasadami oraz instrukcja wypełnienia Jednolitego Dokumentu dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) w „Repozytorium Wiedzy” w
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zakładce „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia).
B. Na podstawie „Instrukcji wypełniania – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (European
Single Procurement Document ESPD), o której mowa powyżej, Zamawiający informuje, że w części III
Sekcja C formularza JEDZ w podsekcji dotyczącej naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
 przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181-188 Kodeksu karnego,
 przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218-221 Kodeksu
karnego,
 przestępstw, o których mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
W związku z faktem, iż Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24
ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, Wykonawca w Części III Sekcji C JEDZ w podsekcji dotyczącej naruszenia
obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy Wykonawca składa
oświadczenie jedynie w zakresie w/w przestępstw.
C. W sekcji D dotyczącej krajowych podstaw wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie dotyczące
wykluczenia Wykonawcy w zakresie:
 skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wymienione w art. 270-277
Kodeksu karnego,
 skazania za przestępstwa przeciwko mieniu z art. 278-295 Kodeksu karnego,
 skazania za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu wymienione w przepisach art. 296307 Kodeksu karnego- z wyjątkiem art. 299 (pranie pieniędzy),
 wykluczenia Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp),
 wykluczenia Wykonawcy, wobec którego zakaz ubiegania się o zamówienie orzeczono tytułem
środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp).
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w/w oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia i spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu – jednolity dokument, o którym
mowa w pkt. 9.1 siwz, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
UWAGA: Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa
w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
UWAGA: Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.
9.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w oryginale.
9.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o których mowa w pkt. 13.7 SIWZ (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.
9.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
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a) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. potwierdzających brak
podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy i podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega):
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
b) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 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 jeżeli 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 należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań, określonych przez Zamawiającego:
a. aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.) potwierdzające m.in. spełnienie wymagania wynikające z
normy emisji spalin EURO 6. (Dopuszcza się załączenie wzoru Europejskiego Certyfikatu Zgodności
(COC, dawniej nazywanego wyciągiem ze świadectwa homologacji) przetłumaczonego na język
polski);
b. schematy, rysunki (zdjęcia) oferowanego autobusu wraz z rysunkiem rozplanowania przestrzeni
pasażerskiej.
8

9.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
9.8. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów
potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
Celem umożliwienia Zamawiającemu samodzielnego uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, wykonawca
powinien przekazać wszelkie niezbędne informacje, takie jak adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia
zgoda wykonawcy na uzyskanie takiego dostępu przez Zamawiającego.
9.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, odpowiada
zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznych lub zawodowych,
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są
odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ.
9.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
poz. 1126), zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.a):
1) ust. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny 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;
2) ust. 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.12. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.11.1) i pkt 9.11.2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9.11.2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem tego terminu.
9.13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.11, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 9.12 stosuje się odpowiednio.
9.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
9.15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
9.6.a)1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.11.1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli 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
9

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 9.12
stosuje się odpowiednio.
9.16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.17. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.18. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.19. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców winny być
składane w formie oryginału.
9.20. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
9.21. Poświadczenie za zgodność dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub
podwykonawca. W zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9.22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).
9.23. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i samodzielnie pobranych przez Zamawiającego dokumentów z ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych.
9.25. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.4. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Formularz „OFERTA”. Do oferty należy
dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
10.4.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymienione w pkt 9.1. siwz (w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ – sporządzone zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art.59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) dotyczące Wykonawcy, podmiotu na
którego zdolności lub sytuacji Wykonawca polega;
10.4.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia –
zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w oryginale;
10.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
10.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
10.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
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opisu kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne
ze wzorami.
10.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będą uwzględniane.
10.10. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczęcią.
10.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
10.12. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
10.13. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:

Oferta
„DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH MIEJSKICH AUTOBUSÓW
NA POTRZEBY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KOŚCIERZYNIE”
Nie otwierać przed dniem 29.05.2018r., godz. 10:15

10.14. Wymagania określone w pkt 10.13.÷10.14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
10.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
10.17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby były trwale spięte i oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia, zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
10.18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 94/05) ich odtajnieniem.
10.19. W przypadku gdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone
przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia tych dokumentów,
jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów
w SIWZ należy zatem wyjaśnić w trybie określonym w art. 38 ustawy Pzp przed terminem składania ofert.
10.21. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu „OFERTA” części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli jest
to możliwe na etapie składania ofert.
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11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym zostanie skalkulowana na podstawie
zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna, że podana przez Wykonawcę w
ofercie cena ryczałtowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
11.2. Upusty i wszelkiego rodzaju rabaty udzielane przez Wykonawcę muszą być ujęte w oferowanej cenie.
11.3. W ofercie należy podać cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową brutto
autobusu.
11.4. Cena jednostkowa 1 sztuki autobusu ma być jednakowa dla każdej sztuki.
11.5. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
11.6. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do treści Formularza Ofertowego.
11.7. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.8. W cenie oferty należy ująć wszelkie niezbędne czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
11.9. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń
dziesiętnych.
11.10. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą
podlegały waloryzacji.
11.11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
80.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy).
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział w
Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
12.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
b) innej niż pieniężnej – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie opisanej „wadium” i
oznaczonej nazwą postępowania, a jego kopia w ofercie.
12.4. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od upływu terminu
składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega
prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
12.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 12.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
12.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
12.7. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeń
z treści tych gwarancji, poręczeń musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji,
zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
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12.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
12.8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
12.8.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
12.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
12.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12.13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A,
83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 29.05.2018r. do godziny 10:00.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 13, w dniu 29.05.2018r.,
o godzinie 10:15.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.6. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.8. Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienie o zamieszczeniu na stronie
internetowej http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=2109900 informacji, o których mowa w pkt.13.7, drogą
elektroniczną lub faksem, odpowiednio na adres e-mail lub nr faksu podany w ofercie.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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15. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
kryterium
cena
gwarancja

wartość punktowa wagi w %
60 %
40 %

15.2. Sposób oceny ofert:
15.2.1. Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów,
zgodnie ze wzorem:

PO = Pc + Pgw

PO – liczba punktów przyznanych ofercie
Pc – liczba punktów w kryterium „cena oferty”
Pgw - liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”
Oferta może otrzymać max. 100 pkt.
15.2.2. Liczba punktów w kryterium cena oferty (Pc)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:

Pc =

cena brutto najniższej oferty
—————————————— x 100 pkt x 0,60
cena brutto badanej oferty

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt.
15.2.3. Liczba punktów w kryterium „gwarancja” (Pgw)
Kryterium „gwarancja” – okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru
pojazdu - będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, który zostanie podany przez
Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznana zgodnie z poniższym:
48 miesięcy - 100 pkt
36 miesięcy - 50 pkt
24 miesiące - 0 pkt
Wykonawca może przyjąć okres gwarancji: 24/36/48 miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 24
miesiące. W przypadku, kiedy:
a. Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, to oferta z okresem gwarancji
dłuższym niż 48 miesięcy zostanie oceniona tak jak z okresem gwarancji wynoszącym 48
miesięcy. W przypadku, jeżeli oferta ta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, to do umowy z
Wykonawcą zostanie wpisany okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu
oferty;
b. Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to oferta zostanie odrzucona jako
oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz.
liczba pkt oferty badanej
Pgw = ——————————— x 100 x 0,40
liczba pkt oferty najkorzyst.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt.
15.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 15.9 siwz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
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15.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z
2016r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
15.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.6
siwz.
15.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
15.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.10. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 15.9 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w punkcie 15.9 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
15.12. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.13. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 15.12.1 i 4 na stronie internetowej.
15.14. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 15.12 jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć:
a) umowę konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku
gdy Wykonawcy, których oferta zostanie wybrana, wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia).
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
b) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na zasadach opisanych w pkt 17 niniejszej siwz,
c) ubezpieczenie - polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
obejmująca co najmniej okres trwania umowy oraz o sumie ubezpieczenia równej co najmniej
wynagrodzeniu wykonawcy brutto (cenie ofertowej brutto).
Wykonawca powinien przedłożyć ubezpieczenie zawarte na powyższych warunkach najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
16.2. O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 16.1, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę.
16.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej,
umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma wniesione wadium, a ponadto
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę
spowodowana uchyleniem się od zawarcia umowy).
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millennium Oddział w Kościerzynie,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
17.3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
17.4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego, w terminie max. 30 dni od pisemnego żądania
kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest
uzasadnione czy nie.
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17.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust.
5 ustawy Pzp).
17.6. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
17.7. Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
17.8. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
18. ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych
w rozdziale nr 5 niniejszej siwz - Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy – wzór umowy.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
17. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
20. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
20.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (58 680-23-20) lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na
adres Zamawiającego: wizp@koscierzyna.gda.pl), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych poniżej.
20.2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest
Joanna Krajewska-Masiak.
20.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
20.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
20.5. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał
składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
20.6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna.
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne,
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@koscierzyna.gda.pl
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx,
.rtf,.xps, .odt. (1)
(1) Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ
korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do
naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać
użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (patrz
pkt 9.1 niniejszej siwz) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
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 może posłużyć 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 treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe),
składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne,
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł
do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy
wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo
dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim
przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego zamawiającego.
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
20.7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
20.8. Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną także w stosunku do umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w pkt 9 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) – nie dotyczy formularza JEDZ, który należy przesłać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami pkt 20.5, 20.6
niniejszej siwz.
20.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
20.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
20.11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 20.10 niniejszej SIWZ.
20.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
20.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
20.14. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej zamawiającego.
20.15. W uzasadnionym przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej zamawiającego.
20.16. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie
z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. (Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji
treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.).
20.17. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
21. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
21.1. Udostępnianie Protokołu postępowania oraz jego załączników odbywać się może, po złożeniu wniosku
wnioskującego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
21.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ 2.1.

Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych

ROZDZIAŁ 2a. FORMULARZ Oświadczenia dot. przynależności/braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
FORMULARZ 2.2. Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności/braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o których mowa w pkt. 13.7 SIWZ (art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.
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Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

ZP 11/2018
OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „DOSTAWA
5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH MIEJSKICH AUTOBUSÓW NA POTRZEBY
TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KOŚCIERZYNIE”
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
CENA NETTO 1 SZT. AUTOBUSU: .................................................. PLN
CENA NETTO 5 SZT. AUTOBUSU: .................................................. PLN
PODATEK VAT 23%:

................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO:
............................................... PLN
oraz
udzielamy „gwarancji”, który wynosić będzie :…………………… (Wykonawca może zapisać okres gwarancji
odpowiednio: 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy).
W przypadku, kiedy:
a) Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, to oferta z okresem gwarancji dłuższym
niż 48 miesięcy zostanie oceniona tak jak z okresem gwarancji wynoszącym 48 miesięcy. W przypadku,
jeżeli oferta ta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, to do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany
okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty;
b) Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to oferta zostanie odrzucona jako oferta,
której treść nie będzie odpowiadać treści siwz.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
5. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty i w cenie niniejszej
oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości .....................................w formie
.................................................................................................
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Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
8.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców*).
W związku z powyższym przedstawiamy zakres prac powierzony podwykonawcom:
l.p.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania Pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL , KRS/CEiDG
przez podwykonawcę
podwykonawcy

9.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór naszej oferty
będzie / nie będzie *) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w poniższej tabeli należy wskazać:
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

wartość netto

11. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych w załączeniu wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *)
jest: ......................................................................................................................................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: .................................................................................................................. .......................................
tel. ..................................... fax .................................... e-mail: ...........................................
14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

*) - niepotrzebne skreślić

............................................., dnia................................

..........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.
Wykonawca:
……………………………………………….

ZP 11/2018

……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE
NOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH MIEJSKICH AUTOBUSÓW NA POTRZEBY TRANSPORTU
PUBLICZNEGO W KOŚCIERZYNIE”

Ja/My 2 niżej podpisani
………………………………................................................................................................................... ....................
działając w imieniu i na rzecz
…………………………...........................................................................................................................................
nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji zasoby na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp)

zobowiązuję/my3 się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego tj.
…………………….......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp)

następujące zasoby, na okres korzystania z nich przy wykonaniu ww. zamówienia 4:
………………………………........................................................................................................................................
(określenie zasobu, np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................
Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawca będzie następujący:
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................
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Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................

………………………………………………..
………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczątka firmowa)

Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej
lub osób upoważnionych przez Wykonawcę

....................................dn. ......................

UWAGA:
1
Załącznik ten wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w art.
22aPZP.
2
Niepotrzebne skreślić
3
Niepotrzebne skreślić
4
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykona niu
zamówienia. (Tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym Izba stanęła na stanowisku,
że udział podmiotu trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra,
które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli
byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego
udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasob ami
podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w
wykonaniu zamówienia").
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FORMULARZ 2.2
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………….
……………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZP 11/2018
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych o przynależności / braku przynależności (*) do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania pn. „DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH
MIEJSKICH AUTOBUSÓW NA POTRZEBY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KOŚCIERZYNIE E”
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresami Wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, oświadczam, że:


przynależę do tej samej grupy kapitałowej (*), o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z następującymi wykonawcami:
1) ……………………………………………………………………….…………………………………..
2) ……………………………………………………………………….…………………………………..
3) ……………………………………………………………………….…………………………………..
W związku z powyższym przedstawiam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej (*), o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców .

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby reprezentującej wykonawcę)

(*) – odpowiednie wykreślić
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ROZDZIAŁ 3. Formularze oświadczeń w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału oraz braku podstaw wykluczenia

FORMULARZ 3.1.

WYKAZ DOSTAW

FORMULARZ 3.2.
Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
FORMULARZ 3.3.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

niego

tytułem środka

FORMULARZ 3.4.
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 2016 r. poz. 716)
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FORMULARZ 3.1.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

ZP 11/2018
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH MIEJSKICH
AUTOBUSÓW NA POTRZEBY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KOŚCIERZYNIE” oświadczamy, że
zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia
odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

l.p.
1

nazwa (firma), adres
poprzedniego
Zamawiającego /
Odbiorcy

wyszczególnienie
(przedmiot dostawy)
informacje potwierdzające spełnienie warunków
określonych w pkt 7.1.2) siwz

2

3

czas realizacji
początek (dzień,
miesiąc, rok)
4

koniec (dzień,
miesiąc, rok)
5

Załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

.............................., dnia ..........................

...............................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Uwaga! Wykonawca przedstawia oświadczenie dopiero na wezwanie Zamawiającego.
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FORMULARZ 3.2.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

ZP 11/2018
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania na realizację zadania pn. „DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH,
NISKOPODŁOGOWYCH MIEJSKICH AUTOBUSÓW NA POTRZEBY TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W KOŚCIERZYNIE”
działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..……....
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

data: ......................

........................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Uwaga!
Wykonawca przedstawia oświadczenie dopiero na wezwanie Zamawiającego.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za
przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
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FORMULARZ 3.3.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

ZP 11/2018
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania na realizację zadania pn. „DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH,
NISKOPODŁOGOWYCH MIEJSKICH AUTOBUSÓW NA POTRZEBY TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W KOŚCIERZYNIE”
działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..……....
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że nie orzeczono wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.

data: ......................

........................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Uwaga!
Wykonawca przedstawia oświadczenie dopiero na wezwanie Zamawiającego.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za
przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
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FORMULARZ 3.4.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

ZP 11/2018
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania na realizację zadania pn. „DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH,
NISKOPODŁOGOWYCH MIEJSKICH AUTOBUSÓW NA POTRZEBY TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W KOŚCIERZYNIE”
działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..……....
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

data: ......................

........................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Uwaga!
Wykonawca przedstawia oświadczenie dopiero na wezwanie Zamawiającego.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za
przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
1.

WARUNKI OGÓLNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, miejskich autobusów
na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie.

2.

Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34.12.11.00-2 – autobusy transportu publicznego,
34.12.14.00-5 – autobusy niskopodłogowe.

3.

Będące przedmiotem niniejszego zamówienia autobusy muszą być pojazdami fabrycznie nowymi –
wyprodukowanymi nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nie eksploatowanych.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy
każdego z systemów, a także dostarczany wraz z autobusami sprzęt, urządzenia i narzędzia były fabrycznie
nowe.

4.

Oferowane autobusy muszą posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo
Homologacji Typu WE Pojazdu”, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1475) wraz z
załącznikami, potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 305 z późn. zmianami) wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych
odstępstw.
Kopię Świadectwa homologacji typu pojazdu (kompletny dokument łącznie z pełnym opisem technicznym
typu pojazdu) należy załączyć, gdy zaistnieje konieczność aktualizacji posiadanego przez Wykonawcę
dokumentu homologacji dla konkretnego oferowanego autobusu.

5.

Autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania oraz normy obowiązujące na terytorium Polski lub
równoważne, obowiązujące na terytorium państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców oraz odpowiadać obowiązującym
przepisom prawa.

6.

Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być przetestowane przez producenta. Autobusy muszą być
produkowane seryjnie (nie prototypy), tj. znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży.

7.

W przypadku, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a realizacją Umowy:
a) Nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do
użytku nowych autobusów (w tym także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian;
b) Pojawią się na rynku nowsze rozwiązania technologiczne lub techniczne, ograniczające koszty eksploatacji
autobusów lub rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, to Wykonawca może
je zastosować w oferowanych autobusach przy zachowaniu wszelkich wymogów i warunków określonych w
SIWZ.
c) W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych punktów, na Wykonawcy spoczywa obowiązek
dostarczenia autobusów spełniających normy przewidziane przepisami prawa polskiego oraz spełniające
wymogi i warunki określone w SIWZ, a także obowiązek dostarczenia dokumentów, umożliwiających
zarejestrowanie dostarczonych aut na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8.

Wszystkie opisane w niniejszym postępowaniu dostarczone przez Wykonawcę autobusy muszą być
pojazdami tej samej marki, tego samego modelu oraz tej samej wersji. Podzespoły, zastosowane części,
rozwiązania techniczne, wyposażenie etc. muszą być takie same we wszystkich dostarczonych przez
Wykonawcę pojazdach.

9.

Uzgodnienie szczegółów wykonania zamówienia w zakresie kwestii estetycznych, kolorystyki zewnętrznej i
wewnętrznej autobusów, wykończenia wnętrza etc., które nie mają wpływu na ocenę ofert przez
Zamawiającego, zostanie dokonane pomiędzy stronami umowy po jej podpisaniu.
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II.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
Wykaz parametrów

Wymagania zamawiającego

Parametry ogólne
autobusów
1)
2)
3)
4)

Długość całkowita: od 8 500 mm do 10 000 mm.
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych): do 2 500 mm
Wysokość całkowita: do 3 200 mm
Układ drzwi:
a) dwudrzwiowy w układzie 2-2 lub 1-2
lub
b) trzydrzwiowy w układzie 2-2-1 lub 1-2-1;
c) drzwi rozmieszczone na prawej ścianie nadwozia
5) Niska podłoga od przednich drzwi do tylnej krawędzi drzwi środkowych, z dwoma
bezstopniowymi wejściami, w tym jednym zapewniającym dwustrumieniowy ruch
pasażerów o szerokości czynnej nie mniejszej niż 1.100 mm. Maksymalna
wysokość podłogi – nie wyższa niż 360mm
6) Co najmniej jedne drzwi dwuskrzydłowe o szerokości czynnej nie mniejszej niż
1.100 mm usytuowane naprzeciwko stanowiska do mocowania wózka
inwalidzkiego, wyposażone w ręcznie odkładaną rampę o nośności 300m kg,
która po złożeniu nie wystaje ponad poziom podłogi
7) Liczba miejsc pasażerskich:
a) Ilość miejsc pasażerskich siedzących i stojących (łącznie) – min. 60
b) Minimalna ilość miejsc siedzących (bez miejsca kierowcy) – min. 18
c) Liczba miejsc wyznaczonych: 1 miejsce długości min. 2 m dla wózka
dziecięcego lub inwalidzkiego
Zespół napędowy
1. Silnik umieszczony za tylną osia autobusu, wysokoprężny zasilany olejem
napędowym
2. Silnik Diesla o pojemności co najmniej 4500 cm3
3. Silnik Diesla spełniający poziom emisji spalin min Euro-6. Wymagany odpis
świadectwa homologacyjnego potwierdzającego spełnienie tej normy przez
zespół napędowy zamontowany w pojeździe.
4. Układ sterowania silnika nie może zawierać ukrytych programów zmieniających
poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy.
5. Zbiorniki oleju napędowego i Adblue opomiarowane, wykonane z materiałów
odpornych na korozję: z tworzywa sztucznego lub stali odpornej na korozję.
6. Silnik powinien posiadać złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie
silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego (oprogramowanie w języku
polskim).
7. Skrzynia biegów: automatyczna, min. 4-biegowa umożliwiająca minimalizację
zużycia paliwa podczas eksploatacji pojazdu, sterowana pedałem hamulca
roboczego, wyposażona w system autodiagnozy lub manualna min. 5 biegowa
Ilość osi
1. Ilość osi– 2, w tym jedna napędowa.
Układ chłodzenia
1. Wypełniony płynem niskokrzepnącym o temperaturze krystalizacji min -30°C
Układ hamulcowy
1. Hamulec główny, pneumatyczny z automatyczną kompensacją luzu,
dwuobwodowy, nadciśnieniowy, z elektronicznym systemem uruchamiającym
EBS, zawierający układy przeciwpoślizgowe ABS/ASR
2. hamulec postojowy działający na oś napędową sterowany zaworem
umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy
3. hamulec przystankowy
4. okładziny tarcz i klocków bezazbestowe
5. hamulce tarczowe na wszystkich osiach
6. szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego
powietrza
Układ pneumatyczny 1. Elementy układu pneumatycznego zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
2. Zbiorniki sprężonego powietrza zabezpieczone antykorozyjnie, wyposażone w
zawory odwadniające
3. Przewody układu pneumatycznego wykonane z tworzyw sztucznych
4. Przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem z przodu autobusu
5. Układ ma być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed jego
zamarzaniem w okresie zimowym
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6. Podgrzewany osuszacz powietrza
1. Zawieszenie pneumatyczne. Układ zawieszenia z funkcją przyklęku, pozwalającą
obniżyć krawędź drzwi podczas postoju na przystanku.
2. Regulacja wysokości zawieszenia (przez kierowcę)
3. Podniesienie autobusu z „przyklęku” musi następować automatycznie po
zamknięciu wszystkich drzwi
8. Koła i ogumienie
1. Obręcze stalowe lub aluminiowe.
2. Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu
miejskiego o wzmocnionych bokach. Wszystkie opony jednej marki
(producenta), typu, rozmiaru i o jednakowym bieżniku.
3. Każdy autobus musi być wyposażony w koło zapasowe.
4. Autobus ma posiadać osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed
nadmiernym zabłoceniem.
5. W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. System ma
umożliwić bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz
prezentację tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy lub na
sterowniku zamontowanym na kokpicie kierowcy, a także informowanie
o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki
ciśnienia i temperatury z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany
ogumienia.
6. Zaworki do pompowania kół wyprowadzone na zewnątrz umożliwiające
pompowanie kół bez demontażu kół.
9. Kabina kierowcy
1. Wydzielona typu zamkniętego lub pół zamkniętego, zamykana na zamek
patentowy,
2. Oddzielenie od przedziału ma być częściowo przeszklone, prawa boczna szyba
kabiny antyrefleksyjna (nie powodująca odbić światła)
3. Kabina kierowcy powinna być wyposażona w co najmniej jeden schowek
zamykany na klucz, umożliwiający umieszczenie rzeczy osobistych kierowcy,
materiałów eksploatacyjnych (np. dokumenty pojazdu oraz urządzenia
elektroniki pokładowej)
4. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy, dla strony lewej i przedniej o szerokości
większej od połowy przedniego pola widzenia kierowcy, fotel kierowcy z
wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony i
sterowany pneumatycznie, pokrowiec na fotelu kierowcy
5. Koło kierownicze z pneumatyczną regulacją położenia
6. Kabina ma posiadać regulowane układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
sterowane niezależnie od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej
7. Wentylacja kabiny kierowcy za pomocą okna przesuwanego z lewej strony
kierowcy
8. Lusterka zewnętrzne podgrzewane, prawe z widocznością przez przednią
szybę, lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału
pasażerskiego
9. Ponadto w kabinie muszą być zamontowane:
a) Podstawka pod rozkład jazdy (format A4)
b) Wieszak na odzież
c) Prędkościomierz bez tachografu
d) Gniazdo usb (typ A) do ładowania baterii telefonu lub tabletu
e) Schowek typu „kieszeń” na dokumenty w formacie co najmniej A4
f) Radioodtwarzacz CD z MP3 do użytku kierowcy
10. Instalacja nagłaśniająca z mikrofonem, możliwość podłączenia zewnętrznego
urządzenia mini jack.
11. Ogrzewanie kabiny kierowcy przez kanał powietrzny i dysze wylotowe, moc
nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temperatury w kabinie +10ºC do +15 ºC
przy temperaturze zewnętrznej -20 ºC
10. Przedział
1. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej ma zapewniać możliwość częściowego
pasażerski
jego wyłączenia tak, aby wyeliminować odblaski w przedniej szybie pojawiające
się podczas jazdy w nocy
11. Konstrukcja nośna 1. Zabezpieczenie przeciw korozji w sposób zapewniający minimum dziesięcioletni
autobusu (podwozie,
okres eksploatacji bez wykonywania napraw spowodowanych korozją.
nadwozie –
7. Zawieszenie
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zabezpieczenie –
odporność na
korozję
12. Instalacja
elektryczna

1. napięcie 24V
2. akumulatory zamontowane na wysuwanej półce
3. złącza przewodów i urządzeń trwale i czytelnie opisane zgodnie ze schematem
elektrycznym
4. złącza i urządzenia, przekaźniki, sterowniki, włączniki itp. W szczelnie
zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią; umieszczenie tablicy
rozdzielczej wewnętrznej zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich
5. wiązki przewodów i złącza ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub
przewodach zabezpieczających przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie
eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych
6. w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym Wykonawca zmontuje 3 podwójne
porty (typ A) w przestrzeni pasażerskiej umożliwiające ładowanie baterii
telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
7. Światła wewnętrzne i zewnętrzne wykonane w technologii LED:
- wewnętrzne: oświetlające przedział pasażerski, kabinę kierowcy oraz obszary
wejść,
- zewnętrzne: światła do jazdy dziennej (DRL)
13. Układ kierowniczy
ze wspomaganiem hydraulicznym, elektrycznym lub elektro-hydraulicznym
14. Zaczepy holownicze Jeżeli holowanie autobusu wymaga adaptera łączącego autobus z holem, to
przednie i tylne
wymagane jest wyposażenie autobusu w taki adapter oraz dostarczenie
dodatkowych 3 sztuk adapterów
15. Wyposażenie
1. Dwie gaśnice proszkowe ze wskaźnikiem sprawności o wadze 6 kg każda,
dodatkowe do
jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu
każdego autobusu
przestrzeni pasażerskiej, zabezpieczona przed kradzieżą
2. Dwa kliny blokujące koła
3. Trójkąt ostrzegawczy
4. Apteczka pierwszej pomocy
5. Podnośnik hydrauliczny umożliwiający niesienie pojazdu w celu wymiany koła
6. Zestaw narzędzi do wymiany koła
7. latarka LED dla kierowcy (z bateriami w komplecie)
8. Zamontowane w kabinie kierowcy narzędzie do ręcznego otwierania klapy
podestów dla osób niepełnosprawnych, np. metalowy haczyk wykonany w
sposób trwały
9. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdów
16. Identyfikacja
1. Powłoki zewnętrzne w wykonaniu o podwyższonej odporności na ścieranie przy
wizualna
myciu pojazdów na myjniach wieloszczotkowych (lakiery poliuretanowe lub
akrylowe). Powłoki lakiernicze wykonane zgodnie z technologią i odpowiednimi
normami, w sposób gwarantujący (przy eksploatacji pojazdu w warunkach
zgodnych z przeznaczeniem) zachowanie swoich własności ochronnych i
dekoracyjnych, w szczególności w zakresie następujących cech: twardości,
odporności na ścieranie oraz uderzenia, elastyczności, przyczepności do podłoża,
odporności na działanie światła i podwyższonej temperatury, odporności na
działanie czynników chemicznych oraz smarów i klejów (w tym klejów folii
stosowanych do oklejeń zewnętrznych do np. promocji miasta, komunikacji
miejskiej).
2. Szyby:
a) Część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa),
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okna awaryjne muszą się znajdować
co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu.
b) Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego – szyba dzielona w
pionie na część lewą i prawą (w osi pojazdu) lub niedzielona (panoramiczna);
dla w/w rozwiązań zaleca się również dodatkowe podzielenie szyb w
poziomie, pod tablicą kierunkową.
c) Okna boczne i tylne przyciemnione ok. 50%, ze szkła bezpiecznego.
d) Szyby pojedyncze powinny posiadać możliwie najniższy współczynnik
przepuszczania ciepła z zewnątrz do środka autobusu.
6. Oznakowanie autobusu (naklejki/piktogramy). - autobusy muszą posiadać, co
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17. Przedział
przestrzeni
pasażerskiej

najmniej następujące oznakowania:
a) wszystkie wlewy (lub klapki osłaniające te wlewy) do zbiorników płynów
eksploatacyjnych winny być czytelnie oznakowane (nie wyłączając wlewu
oleju napędowego oraz płynu AdBlue);
b) napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania;
c) autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
d) miejsce dla inwalidy;
e) miejsce dla matki z dzieckiem;
f) wyjścia bezpieczeństwa;
g) nad każdym kołem napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza
w ogumieniu;
h) awaryjne otwieranie drzwi;
i) wejście dla wózków;
j) przycisk otwierania drzwi
k) oznakowanie głównego wyłącznika prądu w miejscu jego występowania.
W przypadku gdy wyłącznik ten znajduje się pod klapą rewizyjną to
oznakowanie to musi znajdować się zarówno na zewnętrznej stronie klapy
oraz bezpośrednio przy wyłączniku
Podłoga, ściany
1. Podłoga ze sklejki wodoodpornej o budowie zoptymalizowanej pod względem
dźwiękowym. Wykładzina podłogowa gładka przeciwpoślizgowa, wysokiej jakości
o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze masującym zabrudzenia
(kolor podłogi do uzgodnienia z Zamawiającym),
2. Wskazane zastosowanie odmiennego koloru wykładziny w strefie drzwi i
stanowiska dla wózków inwalidzkich
3. Wymagane stosowanie takich technologii wyłożenia wykładziny, aby uniemożliwić
przedostawania się wody pod wykładzinę
4. Ściany i sufit wykonane z laminatów lub tworzyw sztucznych odporne na wilgoć i
wstrząsy mocowane w sposób uniemożliwiający skrzypienie lub „klawiszowanie”
w czasie jazdy autobusu
Poręcze i uchwyty
5. Charakteryzujące się dużą odpornością na zarysowanie
6. Rozplanowanie rozmieszczenia poręczy w taki sposób, aby możliwe było
przytrzymanie się przez pasażerów opuszczających miejsca siedzące
7. Poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się przez
pasażerów stojących, zamontowane w sposób uniemożliwiający ich niepożądane
przesuwanie się na poręczach podczas jazdy. Uchwyty zamontowane w strefie
platformy dla pasażerów stojących oraz w obrębie drzwi
Miejsca siedzące
8. Siedzenia o ergonomicznym kształcie z uchwytami od strony przejścia, łatwe w
demontażu i montażu, odporne na akty wandalizmu (np. o powierzchniach
utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti”), mocowanie siedzeń do
konstrukcji autobusu w sposób ułatwiający zachowanie czystości – zalecane
montowanie jak największej liczy siedzeń do ścian pojazdu,
9. Wyklejane wykładziną tapicerską o dużej odporności na zużycie (wycieranie,
zabrudzenie) z możliwością łatwego zmywania oraz z podwyższonej odporności
na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie), wkładki tapicerskie siedziska i
oparcia (pod tapicerką) wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą
10. Kolorystyka tapicerki uzgodniona z Zamawiającym
Stanowisko dla niepełnosprawnych
11. Miejsce dla wózka inwalidzkiego wraz z przyciskiem sygnalizującym zamiar
opuszczenia pojazdu przez osobę niepełnosprawną
Dostępność pojazdu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz dla osób
z wózkami dziecięcymi.
12. Rampa uchylna, rozkładana ręcznie, znajdująca się w drugich drzwiach pojazdu
prowadzących do wydzielonego stanowiska do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich. Krawędzie zewnętrzne rampy, po jej rozłożeniu, oznaczone w formie
naprzemiennych żółto-czarnych trójkątów lub żółtej listwy. Rampa wg wymagań
określonych w załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255
z 29.9.2010, s.1) o nośności min. 300 kg
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18. Sterowanie
drzwiami
pasażerskimi

19. Wentylacja,
ogrzewanie i
klimatyzacja
przestrzeni
pasażerskiej

13. przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości
umożliwiającej naciśnięcie przez osobę znajdującą się na wózku
Ramki, uchwyty na tablice informacyjne
14. Konstrukcja ramek oraz ich lokalizacja zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy
(nie mniej niż 4 sztuk w pojeździe).
1. Wszystkie drzwi otwierane do wewnątrz, wyposażone w uchwyty wejściowe
spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich
wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach.
2. Obsługa drzwi elektropneumatyczna
3. W przypadku zastosowania dwuskrzydłowych drzwi na zwisie przednim,
oddzielna obsługa każdego skrzydła w drzwiach I, z możliwością blokowania
skrzydła przedniego
4. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed
ściśnięciem przy zamykaniu – układ rewersowania
5. Zawory awaryjnego otwierania drzwi właściwie zabezpieczone przed
przypadkowym użyciem
6. Wszystkie drzwi ryglowane mechanicznie I od zewnątrz oraz II i III od wewnątrz
7. Przestrzeń w strefie drzwi oświetlona podczas ich otwarcia, sygnał dźwiękowy
zamykania drzwi
8. Elektrycznie podgrzewana szyba przednich drzwi a w przypadku zastosowania
dwuskrzydłowych drzwi przednich, podgrzewane jedynie prawe skrzydło
9. Naciśnięcie przycisku obowiązkowo sygnalizowane jest wyświetleniem (do
najbliższego przystanku) komunikatu „STOP” na wewnętrznym wyświetlaczu
systemy informacyjnego
10. Przyciski „STOP” równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni przedziału
pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach
11. Na zewnątrz, przy drzwiach II i III zamontowane przyciski umożliwiające
samodzielne otwarcie drzwi przez pasażera, po ich uaktywnieniu przez kierowcę
po zatrzymaniu pojazdu na przystanku
12. Przyciski otwierania drzwi przez pasażerów służące do otwierania tylko tych
drzwi, przy których te przyciski są umieszczone, oznaczone na przycisku
wypukłym piktogramem „<>”
13. Sygnalizacja aktywnego układu otwierania drzwi przez pasażerów poprzez
podświetlenie na zielono przycisku (lub pierścienia dookoła przycisku)
14. Przyciski wewnątrz pojazdu do otwierania drzwi przez pasażerów (służą do
otwierania tylko tych drzwi, przy których te przyciski są umieszczone oraz
pełniące równocześnie funkcję przycisku „na żądanie”, sygnalizacja aktywnego
układu drzwi przez pasażerów poprzez podświetlenie na zielono przycisku (lub
pierścienia dookoła przycisku)
1. Nawiewy z elektrycznym wymuszeniem obiegu zapewniającymi wymianę
powietrza
2. Wentylacja za pomocą co najmniej jednej klapy dachowej sterowanej
elektrycznie z miejsca kierowcy
3. Wentylacja wymuszona przez co najmniej jeden wentylator elektryczny
4. Wentylacja przesuwnymi oknami zapewniająca właściwą wymianę powietrza
5. Urządzenie klimatyzacyjne całopojazdowe (przestrzeń pasażerska i kabina
kierowcy) umożliwiające kompleksowe sterowania chłodzeniem, wentylacją,
ogrzewaniem i jakością powietrza w przestrzenia całego pojazdu. Minimalna
wydajność chłodnicza 20kW. Wyposażone w funkcję ogrzewania, sterowania
manualnego w zakresie chłodzenia i ogrzewania, umożliwiające całkowite
odcięcie ogrzewania lub chłodzenia, a także funkcję ręcznego ustawienia
prędkości wentylatora, posiadające możliwość pracy w obiegi zamkniętym
powietrza.
6. W przedziale pasażerskim autobusów powinna być utrzymana temperatura
powietrza:
a) w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +25ºC klimatyzacja musi mieć
możliwość obniżenia temperatury przedziału pasażerskiego o co najmniej 5 ºC
od temperatury zewnętrznej
b) minimalna temperatura w pojeździe +5 ºC
7. włączenie klimatyzacji musi nastąpić w sposób automatyczny, gdy temperatura
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8.

9.
20. System Informacji 1.
Liniowej obejmuje a)
urządzenia
b)
umożliwiające
wizualne oraz
c)
głosowe
2.
przekazywanie
informacji o trasie
przejazdu

3.

4.

powietrza w przedziale pasażerskim autobusu wyniesie +26 ºC, musi istnieć
również możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia klimatyzacji niezależnie od
zastosowanych urządzeń automatycznych, w zależności od wyboru trybu przez
prowadzącego (możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia)
włączenie ogrzewania musi nastąpić w sposób automatyczny lub ręcznie, w
zależności od wyboru trybu przez prowadzącego, gdy temperatura powietrza w
przedziale pasażerskim autobusu spadnie poniżej +5 ºC (oraz możliwość
ręcznego wyłączenia)
ogrzewanie przestrzenie pasażerskiej - system nagrzewnic włączanych
termostatem w przestrzeni pasażerskiej. Wymagane jest utrzymanie
temperatury +10 ºC przy temperaturze zewnętrznej -20 ºC
Tablice zewnętrzne: diodowe typu LED w kolorze jasny bursztyn lub w białej:
Przednia dwuwierszowa wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy
Boczna dwuwierszowa wyświetlająca numer linii, kierunek jazdy oraz przebieg
trasy
Tylna numerowa – wyświetlająca numer linii
Tablica wewnętrza w formie ekranu LCD z podświetlaniem LED i rozdzielczości
1920x1080 o rozmiarze 22 cale (format 16:9) umożliwiający wyświetlenie:
a) Numeru linii
b) Nazwy przystanku docelowego
c) Nazwy najbliższych przystanków
d) Obrazu z okolic przystanku
e) Musi istnieć możliwość nadania specjalnego komunikatu ze sterownika w
kabinie kierowcy w sytuacjach pilnych/awaryjnych
Automatyczny system zapowiedzi przystanków – urządzenie głośnomówiące
wewnętrzne z zapowiedzią przystanków wraz z osprzętem umożliwiającym jego
programowanie. Wykonawca zaprogramuje wszystkie linie (obsługiwane przez
Zamawiającego) i ich warianty oraz zaprogramowanymi zapowiedziami dla
wszystkich linii obsługiwanych przez Zamawiającego
Sterownik – umożliwiający zaprogramowanie przebiegu wszystkich linii
obsługiwanych przez Zamawiającego i odpowiednie zasterowanie wszystkimi
elementami systemu informacyjnego. Wraz z autobusami wykonawca dostarczy
niezbędne oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie i zmianę treści
wszystkich elementów informacyjnych
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA WIZP 272.11.2018

WZÓR

Zawarta w dniu ……….2018 roku w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:
……………………..

……………………..

przy kontrasygnacie
…………………..

……………………….

a
…………………………………….z siedzibą w ……………………., ul. ………………………… wpisanym/ą do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………..
prowadzonego przez …………
………………….., nr REGON ………………
reprezentowaną przez:
…………………

………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Nazwa zamówienia:
Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego
w Kościerzynie”
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk, fabrycznie nowych, niskopodłogowych, miejskich autobusów na
potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie.
3. Szczegółowe parametry techniczne jak też wyposażenie autobusów opisane zostały w dokumentacji
przetargowej i ofercie Wykonawcy.
4. Użytkownikiem pojazdów będzie podmiot wskazany pisemnie przez Zamawiającego, zwany dalej w umowie
„Użytkownikiem”.
5. Wykonawca zapewnia, że dostarczone autobusy są jednej marki i w jednym typie, identyczne pod względem
konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia, za wyjątkiem systemu automatycznego
zliczania pasażerów, który zamontowany będzie w jednym autobusie.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone autobusy posiadają aktualną na dzień dostawy: homologację,
certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Czynności związane z rejestracją autobusów Zamawiający/Użytkownik przeprowadzi na własny koszt. Gdyby
jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów lub innych przyczyn zależnych od
Wykonawcy, odmówiono rejestracji i dopuszczenia pojazdów do ruchu, całość kosztów związanych z
dostosowaniem autobusów do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami poniesie Wykonawca.

1.
2.

3.
4.
5.

§2
Warunki płatności
Za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz wykonanie wszystkich obowiązków
wynikających z umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie brutto w wysokości
………. złotych (słownie złotych: ………………………..).
Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi
przepisami realizacji zamówienia w szczególności: wszystkie obowiązujące w Polsce opłaty celne, podatki
(włącznie z obowiązującym podatkiem VAT), inne opłaty oraz upusty i rabaty, jakich Wykonawca zamierza
udzielić Zamawiającemu, koszty szkoleń, instruktażu, wdrożenia do eksploatacji, obsługi serwisowej w okresie
gwarancji i rękojmi, w tym dokonywania diagnostyki i napraw, autoryzacji, doradztwa technicznego i inne.
Cena brutto wskazana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie wszystkich czynności
związanych z prawidłową realizacją zamówienia.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzający prawidłową i zgodną z wymaganiami zamawiającego realizację zamówienia. Odbiór nastąpi w
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obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz zostanie potwierdzony przez Zamawiającego tj. osobę do tej
czynności upoważnioną, na protokole odbioru sporządzonym przez Zamawiającego, a także użytkownika tj.
podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 4.
6. Należność będzie regulowana na rachunek wskazany w fakturze.
7. Dniem płatności jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony
jest rachunek Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

§3
Termin i warunki realizacji umowy
Dostawa - 5 sztuk, fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów musi być zrealizowana w terminie
6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie są protokoły: pozytywnego odbioru techniczno jakościowego oraz odbioru faktycznego i udzielenia instruktażu.
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Użytkownika lub w innym miejscu wskazanym pisemnie
przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest obowiązany dostarczyć autobusy do siedziby
Zamawiającego/Użytkownika własnym staraniem, na swój koszt i odpowiedzialność.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego/Użytkownika z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie
odbioru przedmiotu umowy.
W czasie odbioru Zamawiający/Użytkownik dokona sprawdzenia dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności
jego wykonania z umową, jakości wykonania, funkcjonowania jego poszczególnych elementów oraz zgodności
ilościowej wyposażenia. Odbiór przedmiotu umowy następuje w przypadku stwierdzenia prawidłowej i zgodnej
z wymaganiami Zamawiającego realizacji zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru techniczno – jakościowego lub faktycznego przedmiot
umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych niezgodnościach podpisany przez przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek lub wad według wyboru
Zamawiającego. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli stron,
zawierający szczegółowe wskazanie i omówienie usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
umowy. Odbiór przedmiotu umowy następuje wówczas po usunięciu przez Wykonawcę przedmiotowych
usterek lub wad lub dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od usterek lub wad, zgodnego z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji przetargowej. W przypadku wyrażenia przez
Zamawiającego zgody na usunięcie usterek lub wad, Zamawiający oznaczy w wyżej wymienionym protokole
termin na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. Przepis ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy.
Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja, w skład której będzie wchodzić co najmniej trzech przedstawicieli
Zamawiającego i Użytkownika.
Protokół z przeprowadzonego instruktażu wraz z wykazem uczestników zostanie sporządzony
w 2 egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

§4
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu/Użytkownikowi gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie autobusów,
zgodne z opisem technicznym. Przyjmuje się, że okres rękojmi wynosił będzie taki sam okres czasu, jak
wskazano w ust. 2. Wszystkie kary umowne naliczane w okresie gwarancji dotyczą także okresu trwania
rękojmi.
2. Każdy z oferowanych autobusów musi być objęty 24/36/48* miesięczną gwarancją przy rocznym limicie dla
każdego z autobusów 80.000 km, z wyjątkami określonymi w ust. 3 (* w zależności od treści oferty złożonej
przez wybranego Wykonawcę). Gwarancje, określone powyżej obowiązują w stosunku do każdego z
dostarczonych autobusów od dnia podpisania protokołu odbioru tego pojazdu.
3. Warunki gwarancji
3.1. Okres poszczególnych gwarancji na prawidłową pracę i właściwy stan techniczny następujących elementów
autobusu, licząc od daty podpisanie protokołu odbioru autobusu:
1) konstrukcja szkieletu nadwozia i podwozia oraz perforacja poszyć zewnętrznych: gwarancja 120 miesięcy,
2) powłoki lakiernicze: gwarancja 60 miesięcy,
3) elementy systemu informacji pasażerskiej: gwarancja 24 miesięcy.
3.1.1. W okresie gwarancji na cały autobus, wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu/Użytkownikowi
komplet materiałów eksploatacyjnych (oleje, filtry itp.) potrzebnych do wykonywania obsług techniczno39

gwarancyjnych wymaganych przez producenta przy zakładanym rocznym przebiegu pojazdu 80 tys. km, a
także pokryje koszty robocizny,
3.1.2. Wykonawca nie później niż 60 dni przed upływem gwarancji na cały autobus, dokona kompleksowej
diagnostyki wszystkich podzespołów dostarczonych autobusów, dokonując usunięcia zdiagnozowanych
usterek, wraz z udokumentowaniem tych czynności.
3.1.3. Powyżej 2 roku eksploatacji gwarancja na cały autobus obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich
warunków gwarancji opisanych w SIWZ za wyjątkiem pokrycia kosztów robocizny pracowników
Zamawiającego/Użytkownika, o ile prace wykonywane są u Zamawiającego/Użytkownika. W przypadku
napraw zewnętrznych – tj. dokonywanych bezpośrednio przez Wykonawcę, poza siedzibą
Zamawiającego/Użytkownika, wszelkie koszty z tym związane (w tym koszty robocizny) pozostają po
stronie Wykonawcy przez cały okres gwarancji.
3.2.
Właściwy stan techniczny nadwozia pojazdu w tym: elementów poszycia zewnętrznego i dachu, płyt
podłogowych, uszczelnień okien, drzwi i pokryw, szkieletu (kratownicy/ramy) podwozia oraz szkieletu
(kratownicy) nadwozia, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1 - oznacza, że elementy te zachowują swoje
własności użytkowe oraz nie występuje jedna z następujących wad (spowodowana procesami starzenia
się lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę):
3.2.1. utrata szczelności nadwozia autobusu, powodująca przecieki wody do wnętrza pojazdu w czasie
opadów atmosferycznych (lub przejazdu pojazdu przez myjnię);
3.2.2. perforacja korozyjna blach lub innych elementów poszycia;
3.2.3. pęknięcia (korozyjne lub zmęczeniowe) blach lub innych elementów poszycia;
3.2.4. perforacja korozyjna materiału profilów szkieletu, belek ramy nośnej lub blach podwozia;
3.2.5. pęknięcia lub oberwanie wsporników podłużnych lub poprzecznych szkieletu powodujące stopniowe
zmniejszanie sztywności szkieletu;
3.2.6. pęknięcia (korozyjne lub zmęczeniowe) blach podwozia;
3.2.7. pęknięcia spoin w miejscach łączenia profilów szkieletu (węzłach kratownicy);
3.2.8. inne wady wywołujące zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.
3.3.
Właściwy stan techniczny powłoki lakierniczej nadwozia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1 - oznacza, że
powłoka lakiernicza zachowuje swoje własności ochronne i dekoracyjne oraz nie występuje jedna z
następujących wad spowodowanych procesami starzenia się powłoki lub niewłaściwą jakością prac
przeprowadzonych przez Wykonawcę:
3.3.1. wady wykonawcze (w tym: rysy po szlifowaniu, wtrącenia obcych ciał stałych, kratery, zmarszczki,
zacieki, złuszczenia itp.;
3.3.2. zmatowienia powłoki lub jej odbarwienia;
3.3.3. rysy lub mikropęknięcia powłoki;
3.3.4. punkty korozji, korozja podpowłokowa lub pęcherze;
3.3.5. utrata przyczepności lub spoistości, kruszenie się lub miejscowe odpadanie powłoki.
3.4. Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty gwarancji, na naklejanie folii samoprzylepnych (piktogramy,
informacji dla pasażerów, informacji promocyjnych) na nadwoziach autobusu zgodnie z warunkami
opisanymi w punktach 3.3.3. i 3.3.4. „Opisu przedmiotu zamówienia”.
3.5. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą autobusu dostarczy wykaz asortymentu folii samoprzylepnych
(minimum 3 producentów dostępnych na rynku), dopuszczonych do wyklejania na autobusach.
3.6. Właściwy stan techniczny autobusu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.2. i pkt 3.3 oznacza, że elementy
autobusu zachowują swoje własności użytkowe oraz nie występuje żadna wada (spowodowana procesami
starzenia się lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę), uniemożliwiająca
normalną, bezpieczną eksploatację aut, w tym co najmniej jedna z niżej wymienionych wad w
szczególności:
3.6.1. wywołująca zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych,
3.6.2. powodująca niesprawne funkcjonowanie pojazdu lub uniemożliwiająca jego normalne użytkowanie;
3.6.3. zmniejszająca wygodę jazdy kierowcy lub pasażerom;
3.6.4. wpływająca na przedwczesne zużycie pojazdu lub innych jego zespołów (układów).
4. Świadczenie gwarancyjne będzie polegać na zapewnieniu warunków organizacyjnych i technicznych
polegających na przyjęciu zgłoszenia usterki i jej niezwłocznym usunięciu.
5. W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części, za
wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający/Użytkownik wyrazi pisemną zgodę.
6. Gwarancja na nowe części, wymienione w ramach gwarancji, biegnie od początku (od chwili wykonania
naprawy gwarancyjnej, z którą wiązało się dokonanie wymiany części) i nie kończy się z chwilą zakończenia
okresu gwarancji na cały autobus.
7. Usunięcie usterki może być dokonane przez służby serwisowe Wykonawcy lub warsztat stacji obsługi
technicznej Zamawiającego/Użytkownika w ramach udzielonej autoryzacji. Decyzję w tym zakresie
każdorazowo podejmuje Zamawiający/Użytkownik, w porozumieniu z dostawcą, a w przypadku rozbieżności
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stanowisk decyduje Zamawiający/Użytkownik. Koszty dojazdu służb serwisowych Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego/Użytkownika ponosi Wykonawca.
8. W przypadku dokonywania naprawy gwarancyjnej przez służby serwisowe Wykonawcy, Wykonawca ma prawo
do podjęcia decyzji o miejscu usunięcia usterki – tj. wykonania naprawy we własnym lub innym,
autoryzowanym przez Wykonawcę warsztacie. W przypadku naprawy zewnętrznej koszty przejazdu (w tym
holowania) ponosi Wykonawca.
9. Jeżeli usunięcie usterki jest wykonywane przez warsztat stacji obsługi technicznej Zamawiającego/Użytkownika
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego/Użytkownika
części zamiennych do wykonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w przypadku
poważnych napraw powypadkowych – 10 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia usterki. W przypadku
niedostarczenia części do napraw gwarancyjnych w powyższym terminie i wyłączenia z tego tytułu autobusu z
eksploatacji, Zamawiający/Użytkownik może naliczyć Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w dostawie
części w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia. Poprzez dni
robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, w szczególności w sytuacji kiedy naprawa polega na
wymianie w całości głównych podzespołów autobusu lub jeżeli dostawa części zamiennych dotyczy części
zamawianych sporadycznie, w jednostkowych ilościach, Zamawiający/Użytkownik może wydłużyć terminy
określone w ust 9. W takim przypadku wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody
Zamawiającego/Użytkownika na wydłużenie powyższych terminów. Zamawiającemu/Użytkownikowi
przysługuje prawo naliczenia kary umownej określonej w ust. 9 także w przypadku gdy doszło do wydłużenia
terminów dostarczenia części zamiennych, przy czym karę umowną nalicza się za każdy dzień opóźnienia w
dostawie, licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, który stanowił ostatni dzień wydłużonego terminu
dostawy części zamiennych.
11. Zamawiający/Użytkownik dopuszcza inne wzajemnie uzgodnione sposoby zgłaszania usterek, akceptacji
sposobu ich usunięcia, sposobu zabezpieczania dla tego celu części zamiennych oraz rozliczania wykonanych
prac, np. samodzielność działania Zamawiającego do określonej kwoty, skład konsygnacyjny, wykorzystanie
dostępu internetowego do programu rozliczającego reklamacje, etc.
12. Jeżeli usunięcie usterki nie jest wykonywane przez warsztat stacji obsługi technicznej
Zamawiającego/Użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 7
dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia usterki, a w szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą
Zamawiającego/Użytkownika, okres ten może ulec wydłużeniu, lecz nie dłużej niż do jednego miesiąca.
13. Przestój autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez służby serwisowe Wykonawcy,
trwający dłużej niż 7 dni kalendarzowych (licząc od daty zgłoszenia usterki), uprawnia
Zamawiającego/Użytkownika do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych) za każdy dzień przestoju autobusu, licząc od dnia ósmego przypadającego po dniu zgłoszenia usterki
oraz wydłuża okres gwarancji autobusu o cały czas przestoju. Zamawiającemu/Użytkownikowi przysługuje
prawo naliczenia powyższej kary umownej także w przypadku gdy doszło do wydłużenia terminu usunięcia
usterki, o którym mowa w ust. 12, przy czym karę umowną nalicza się za każdy dzień przestoju autobusu,
licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, który stanowił ostatni dzień wydłużonego terminu usunięcia
usterki.
14. Niezależnie od uprawnień, określonych w ust. 12, w przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy
gwarancyjnej wykonywanej przez służby serwisowe Wykonawcy, trwającego powyżej14 dni roboczych (licząc
od daty zgłoszenia usterki), Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Zamawiającego/Użytkownika 15
dnia roboczego autobus zastępczy na okres dalszej niesprawności naprawianego pojazdu. Wszelkie koszty z
tym związane pokrywa Wykonawca. W przypadku niedostarczenia auta zastępczego w powyższym terminie,
Zamawiający/Użytkownik może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy, na ustalonych przez siebie
warunkach. Parametry techniczne autobusów zastępczych mają odpowiadać parametrom autobusów objętych
umową z wyjątkami, na które Zamawiający/Użytkownik wyrazi pisemną zgodę.
15. W przypadku powtarzających się napraw tego samego rodzaju (tj. napraw wad lub usterek, określonych w ust.
18), wynikających z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację
autobusu oraz związany z tym przestój autobusu wynoszący ponad 60 dni kalendarzowych w skali roku lub
ciągły (nieprzerwany) przestój autobusu wynoszący ponad 40 dni kalendarzowych, Zamawiający/Użytkownik
może wg. własnego uznania żądać wymiany autobusu na nowy, pozbawiony wad albo zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień
niesprawności autobusu, licząc – w zależności od zaistniałych (opisanych powyżej) okoliczności – od 61 lub 41
dnia przestoju. W przypadku naliczania tej kary, nie będą naliczane inne kary z tytułu przestoju autobusu.
16. Jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji lub rękojmi w autobusach wystąpi usterka o charakterze masowym,
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia akcji serwisowej (usunięcia usterki) przez służby serwisowe w
stosunku do każdego autobusu, w czasie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe licząc od daty zgłoszenia usterki
o charakterze masowym. Zakończenie akcji serwisowej (usunięcie usterki) winno nastąpić do 7 dni
kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia wady lub usterki o charakterze masowym. W uzasadnionych,
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trudnych przypadkach, określone w niniejszym ustępie terminy, mogą zostać wydłużone po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego/Użytkownika.
17. Przez wystąpienie usterki lub wady o charakterze masowym uznaje się usterki lub wady tego samego rodzaju,
które mogą mieć charakter konstrukcyjny, materiałowy, technologiczny lub montażowy, powstałe z winy
producenta, które wystąpiły w co najmniej 3 sztukach, w okresie 12 następujących po sobie miesięcy w
okresach gwarancji o których mowa w ust. 3.
18. Przez wadę lub usterkę tego samego rodzaju rozumie się m.in. wadę lub usterkę:
18.1. konstrukcji nadwozia, podwozia, zespołów układu napędowego, wyposażenia pokładowego;
18.2. uszkodzenia powłok lakierniczych i zabezpieczenia antykorozyjnego;
18.3. systemów elektronicznych (autokomputery, panele sterujące, tablice informacyjne zewnętrzne i
wewnętrzne, system monitoringu, kasowniki, systemy transmisji danych, etc.).
19. Kara umowna, którą Zamawiający/Użytkownik może naliczyć Wykonawcy za przestoje autobusów objętych
usterką o charakterze masowym, trwające ponad 7 dni kalendarzowych (licząc od daty zgłoszenia usterki o
charakterze masowym), wynosi 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień przestoju i jest
naliczana oddzielnie za każdy autobus objęty usterką o charakterze masowym, licząc od dnia ósmego
przypadającego po dniu zgłoszenia usterki o charakterze masowym. Zamawiający/Użytkownik może naliczyć
powyższą karę także w przypadku wydłużenia terminów, o których mowa w ust. 16, przy czym karę umowną
nalicza się za każdy dzień przestoju każdego autobusu, licząc od dnia następnego przypadającego po dniu,
który stanowił ostatni dzień wydłużonego terminu zakończenia akcji serwisowej.
20. Kara, o której mowa w ust. 19 będzie zmniejszona do kwoty 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień
przestoju, o ile na czas usuwania usterki danego autobusu, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu/Użytkownikowi autobus zastępczy o parametrach odpowiadających parametrom autobusów
objętych umową. Wszelkie odstępstwa parametrów autobusów zastępczych są dopuszczalne tylko za pisemną
zgodą Zamawiającego/Użytkownika.
21. Wykonawca w okresie gwarancji ponosi koszty planowych obsług technicznych, w tym koszty robocizny oraz
płynów, olejów, smarów, wkładów, filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych, użytych do przeprowadzenia
planowych obsług (przeglądów) technicznych, wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta
(harmonogramem obsługi), a także wszystkich napraw gwarancyjnych.
22. Wyłączenia z gwarancji jakości:
22.1. Z gwarancji jakości wyłączone są niżej wymienione części, które podczas eksploatacji autobusów zgodnie
z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu. Za
normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji podanego odpowiednio
poniżej:
22.1.1 bezpieczniki (bez limitu),
22.1.2 paski klinowe (nie mniej niż 50 000 km),
22.1.3 klocki hamulcowe (nie mniej niż 60 000 km),
22.1.4 tarcze hamulcowe (nie mniej niż 120 000 km),
22.1.5 akumulatory (nie mniej niż 36 miesięcy eksploatacji),
22.1.6 żarówki (za wyjątkiem źródeł świateł LED) (nie mniej niż 12 miesięcy),
22.1.7 ogumienie (nie mniej niż 150 000 km),
22.1.8 pióra wycieraczek (nie mniej niż 9 m-cy),
22.1.9 szkło (szyby, lusterka) przy uszkodzeniach mechanicznych.
23. Gwarancja na elementy, o których mowa w ust. 22 pkt 22.1.1. do 22.1.9.obowiązuje jednak, gdyby ich awaria
lub przedwczesne zużycie było spowodowane wadami wykonawczymi lub niewłaściwą jakością prac
przeprowadzonych przez Wykonawcę.
24. Elementy pojazdu, o których mowa w ust. 22 pkt. 22.1.1. do 22.1.9. podlegają bezpłatnej wymianie lub
naprawie przez Wykonawcę, jeżeli bezpośrednią przyczyną ich awarii (uszkodzenia) jest awaria (uszkodzenie)
innego elementu objętego gwarancją.
25. Wykonanie przeglądów (obsług) i napraw gwarancyjnych powinno być odnotowane w dokumencie
gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) z podaniem daty wykonania, przebiegu kilometrów i podpisem oraz
pieczątką osoby uprawnionej do przeprowadzania obsługi lub napraw gwarancyjnych.
26. Zamawiający/Użytkownik traci prawo do gwarancji na dany zespół, układ lub element autobusu, jeżeli:
26.1. autobus był używany niezgodnie z przeznaczeniem a fakt ten miał istotny wpływ na funkcjonowanie tego
zespołu, układu lub elementu;
26.2. Zamawiający/Użytkownik dokonał przeróbki pojazdu lub wykonał obsługę lub naprawę stosując
niewłaściwe dla danego pojazdu części;
26.3. Zamawiający/Użytkownik nie przestrzegał zaleceń zawartych w dokumentach, o których mowa w § 8 ust.
1.3 Umowy w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu;
26.4. Zamawiający/Użytkownik nie przeprowadził w oznaczonym terminie lub po określonych przebiegach
autobusu (podanych w dokumentach, o których mowa w § 8 ust. 1.3 niniejszej Umowy) obowiązującego
przeglądu gwarancyjnego;
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26.5. Zamawiający/Użytkownik wykonał naprawę, pomimo sprzeciwu Wykonawcy, wyrażonego na piśmie;
26.6. plomby, o których mowa w Umowie § 8 ust 1.3 umowy, zostały uszkodzone lub zerwane;
26.7. Zamawiający/Użytkownik wykonał regulację i naprawę w zakresie niezgodnym z posiadaną autoryzacją,
niezgodnie z instrukcją naprawy lub w nieautoryzowanej stacjach obsługi lub zamontował w autobusie lub
partii autobusów nieoryginalne części zamienne.
§5
Serwis i autoryzacja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu/Użytkownikowi autoryzacji na wykonywanie w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym obsług i napraw dostarczonych autobusów w zakresie robót mechanicznych, elektrycznych i
innych, koniecznych do zapewnienia sprawności technicznej pojazdów.
2. Udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu/Użytkownikowi autoryzacji na wykonywanie obsług i napraw
gwarancyjnych autobusów nie wykluczy możliwości zlecenia przez Zamawiającego/Użytkownika wg własnego
uznania wykonywania obsługi, napraw gwarancyjnych lub napraw nieobjętych gwarancją innym
autoryzowanym podmiotom lub autoryzowanym warsztatom producentów zespołów, podzespołów i urządzeń.
3. W wyjątkowych przypadkach wymagających zastosowania specjalnej technologii lub oprzyrządowania,
Zamawiający/Użytkownik dopuszcza możliwość indywidualnych uzgodnień dotyczących miejsca wykonywania
prac, jednak nie mogą one wiązać się z ponoszeniem przez Zamawiającego/Użytkownika dodatkowych
kosztów.
4. W przypadku konieczności korzystania w okresie gwarancji z zewnętrznego serwisu wykonującego prace, dla
których nie udzielono autoryzacji, Wykonawca zapewnia, że prace te będą wykonane nieodpłatnie a wszystkie
koszty tych prac (przejazdy + materiały + robocizna) uznaje się za wliczone w koszt dostawy autobusów.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu/Użytkownikowi autoryzacji na dokonywanie obsług technicznych i napraw
gwarancyjnych dostarczonych autobusów po przeszkoleniu pracowników zaplecza technicznego, jednak nie
później niż w dniu przekazania autobusów.
6. Szczegółowy zakres autoryzacji strony określą najpóźniej na 90 dni po podpisaniu umowy.
7. W celu zapewnienia możliwości obsługi gwarancyjnej poza warsztatami Zamawiającego/Użytkownika,
Wykonawca musi zorganizować najpóźniej do dnia dostawy pierwszego autobusu, autoryzowane serwisy
posiadające możliwość wykonania wszystkich usług serwisowych przy autobusach oferowanego typu, w tym
pełnego zakresu napraw powypadkowych nadwozi autobusów. Przynajmniej jedna wskazana przez
Wykonawcę Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) musi być usytuowana w odległości do 200 km od siedziby
Zamawiającego/Użytkownika, z wyjątkiem stacji wskazanej do wykonania najtrudniejszych napraw
powypadkowych, która może znajdować się w dowolnym miejscu na terenie Polski.
8. W okresie obowiązywania udzielonej autoryzacji, upoważnieni pracownicy Wykonawcy mają prawo w
uzgodnieniu z Zamawiającym/Użytkownikiem do wizytowania miejsca obsługi i napraw pojazdów objętych
gwarancją, wglądu do dokumentów warsztatowych, kontroli sposobu i jakości wykonywanych przez służby
techniczne Zamawiającego/Użytkownika obsług oraz napraw, zgodnie z udzieloną autoryzacją. Po wizycie i
ewentualnym stwierdzeniu nieprawidłowości zostaje sporządzona notatka, której jeden egzemplarz zostaje
przekazany Zamawiającemu/Użytkownikowi. Stwierdzenie nieprawidłowości w żadnym wypadku nie ogranicza
gwarancji ani praw Zamawiającego/Użytkownika z niej wynikających. Nie może także stanowić podstawy do
odebrania Zamawiającemu/Użytkownikowi autoryzacji do prowadzenia obsługi, serwisu i dokonywania napraw
gwarancyjnych autobusów.
9. Zamawiający/Użytkownik dopuszcza podpisanie stosownego, szczegółowego dokumentu, precyzującego
sposób postępowania przy składaniu reklamacji, sposób komunikacji, sposób dostarczania części, odbierania
części reklamowanych, działania w przypadkach szczególnych wymagających zastosowania specjalnych
technologii lub oprzyrządowania. Dokument ten nie może nakładać na strony dodatkowych obowiązków ponad
te, które są niezbędne do zgłoszenia usterki i jej usunięcia. Dokument ten nie może ograniczać praw i
obowiązków stron określonych w umowie.
10. Udzielenie autoryzacji Zamawiającemu/Użytkownikowi zobowiązuje Wykonawcę na jego koszt do wyposażenia
warsztatu Zamawiającego/Użytkownika w narzędzia i urządzenia, wymagane dla uzyskania autoryzacji i
umożliwiające obsługę, diagnostykę i dokonywanie napraw autobusów w pełnym zakresie. Obowiązek ten nie
dotyczy wyposażenia Zamawiającego / Użytkownika w narzędzia i urządzenia, które Zamawiający/ Użytkownik
posiada.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji autobusów przez okres co najmniej 15 lat od daty odbioru ostatniego
autobusu. Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie w tym okresie możliwości dokonywania napraw
odtworzeniowych (powypadkowych). W przypadku zaprzestania produkcji ww. części lub materiałów przez
Wykonawcę, będzie on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego/Użytkownika oraz
wskazania producenta/dostawcy, w którego ofercie znajdują się właściwe zamienniki.
12. Zaprzestanie prowadzenia działalności przez Wykonawcę nie zwalnia go z obowiązków wskazanych w ust. 11.
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13. Za nie wywiązanie się z obowiązków wskazanych w ust. 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.
14. W okresie 2 pierwszych lat obowiązywania gwarancji, za wykonane przez pracowników
Zamawiającego/Użytkownika prace obsługowe i naprawcze, Zamawiający/Użytkownik obciąży udzielającego
autoryzacji Wykonawcę kosztami robocizny, zgodnej z przekazanym katalogiem pracochłonności. W przypadku
nie przekazania Zamawiającemu/Użytkownikowi ww. katalogu lub braku określenia w nim rzeczywistej
pracochłonności wykonywanych czynności, Zamawiający/Użytkownik określi czas potrzebny do usunięcia
usterki samodzielnie. Stawka roboczogodziny Zamawiającego/Użytkownika wynosi 55,00 zł. (netto).
15. Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania obsług technicznych autobusów zgodnie z
instrukcją obsługi przekazaną przez Wykonawcę oraz innymi wytycznymi przekazanymi na piśmie.
16. Wykonawca będzie dokonywał płatności faktur za naprawy gwarancyjne oraz prace obsługowe wykonywane
przez pracowników Zamawiającego/Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu ich
otrzymania od Zamawiającego/Użytkownika.
17. Jeśli użytkowanie dostarczonych narzędzi i urządzeń wiąże się z posiadaniem licencji, certyfikatów, zezwoleń,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego prawa do korzystania z tych praw przez okres
nie krótszy niż 12 lat, licząc od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu/Użytkownikowi.
§6
Szkolenia
1. Wykonawca przeszkoli 10 kierowców – pracowników, Użytkownika (w min. dwóch turach) w zakresie
prawidłowej obsługi dostarczonych pojazdów (w tym urządzeń informacji pasażerskiej) oraz ekonomicznej
eksploatacji aut i techniki jazdy.
2. Wykonawca przeszkoli 6 pracowników zaplecza technicznego Użytkownika w zakresie obsługi, serwisowania,
diagnostyki i napraw pojazdów, obsługi urządzeń i narzędzi dostarczonych wraz z autobusami oraz
przeprowadzi wszelkie inne szkolenia, niezbędne dla udzielenia Użytkownikowi autoryzacji na wykonywanie
prac obsługowo – naprawczych.
3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną przeprowadzone przed terminem odbioru przez Użytkownika
pierwszego autobusu. Szczegółowe zakresy szkoleń i ich harmonogram zostanie uzgodniony pomiędzy
stronami w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty podpisaniu umowy. W okresie do dwóch miesięcy po
dostawie ostatniego autobusu, wykonawca powtórnie przeszkoli osoby wymieniowe w ust. 2 w dwóch turach na
własny koszt.
4. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.
5. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Użytkownika lub w innym, wskazanym przez Użytkownika
miejscu na terenie powiatu kościerskiego.
6. Za zgodą Użytkownika szkolenia lub ich część mogą zostać przeprowadzone w innym, wskazanym przez
Wykonawcę miejscu. W takim przypadku, stosownie do zapisów zawartych w ust. 5 koszty dojazdu osób
szkolonych, zakwaterowania, wyżywienia oraz wszelkie inne pokrywa Wykonawca.
7. Szkolenia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu autobusu tego samego typu i o takim samym
wyposażeniu, co będący przedmiotem dostawy. Zostanie on dostarczony przez Wykonawcę i przez okres
szkoleń, o których mowa w ust. 1 i 2 pozostanie jego własnością, będzie posiadał rejestrację oraz
ubezpieczenie Wykonawcy, który poniesie również koszty eksploatacji (w tym koszt paliwa). Autobus po
zakończeniu szkolenia może zostać przekazany przez Wykonawcę Użytkownikowi w ramach dostawy
przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca dostarczy szkolonym pracownikom niezbędne materiały szkoleniowe (instrukcje, dokumentację
techniczną, etc.).
9. Szkolenie zakończy się wydaniem przez Wykonawcę imiennych certyfikatów dla szkolonych pracowników,
dokumentujących zakres przeszkolenia.
10. Przekroczenie terminu zakończenia danego szkolenia będzie skutkowało naliczeniem kary 500 zł za każdy
dzień opóźnienia.
11. Wykonawca, na wniosek ASO, będzie organizował odpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników
Użytkownika. Zakres szkolenia, harmonogram i miejsce będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami.
12. Protokół z przeprowadzonego instruktażu wraz z wykazem uczestników zostanie sporządzony
w 2 egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
§7
Doradztwo techniczne

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Niezwłocznego przekazywania informacji o odkrytych wadach aut będących przedmiotem umowy,
wprowadzanych zmianach technicznych w autobusach takiego samego typu oraz ewentualnej możliwości
implementacji nowych rozwiązań i usprawnień w samochodach Użytkownika.
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2. Udzielania porad technicznych dotyczących autobusów będących przedmiotem umowy oraz udzielania
stosownych wyjaśnień w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.
§8
Dokumentacja, oprogramowanie
1. Wykonawca w ramach dostawy autobusów jest zobowiązany do dostarczenia polskiej wersji językowej
dokumentacji technicznej i oprogramowania a w szczególności:
1.1.
niezbędnych dokumentów wymaganych do zarejestrowania pojazdów w Polsce;
1.2.
instrukcji obsługi autobusu dla kierowcy w wersji papierowej (książka – po 1 sztuce wraz z każdym
dostarczonym autobusem) oraz wersji elektronicznej. Instrukcja obsługi musi być dostosowana do
oferowanej kompletacji autobusu i powinna szczegółowo opisywać obsługę wszystkich urządzeń,
elementów sterujących i kontrolno - diagnostycznych, systemów elektronicznych i dodatkowych
zamontowanych w autobusach, a także zakres obsługi codziennej wykonywanej przez kierowcę;
1.3.
dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi, serwisowania, konserwacji i naprawy autobusów i jego
podzespołów – 2 kompletów w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną. W przypadku, gdy
dokumentacja techniczna autobusu będzie aktualizowana w formie elektronicznej (dostęp on-line),
Wykonawca musi zapewnić Użytkownikowi pełny, bezpłatny dostęp do właściwego serwisu przez okres
co najmniej 12 lat. Na dokumentację składają się minimum następujące elementy: instrukcja naprawy,
wykaz czynności obsługowych oraz terminy ich wykonania, wykaz zalecanych materiałów
eksploatacyjnych, wykaz asortymentowy folii samoprzylepnych zalecanych przez Wykonawcę, wykaz
plomb lub innych zabezpieczeń zastosowanych w dostarczonych autobusach;
1.4.
pełnego katalogu części zamiennych autobusu – 2 kompletów w wersji papierowej oraz wersję
elektroniczną. W przypadku, gdy będzie on aktualizowany w formie elektronicznej (dostęp on-line),
Wykonawca musi zapewnić Użytkownikowi pełny i bezpłatny dostęp do właściwego serwisu przez okres
co najmniej 15 lat;
1.5.
katalogu norm czasowych czynności serwisowych i napraw, jeśli wykonawca przewiduje stosowanie
takiego katalogu;
1.6.
schematów układów pneumatycznego, ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, zawieszenia, smarowania,
hydraulicznego, napędowego, i instalacji elektrycznej autobusu wraz z wykazem elementów – 2 komplety
oraz wersje elektroniczną;
1.7.
dokumentacji technicznej tablic kierunkowych i współpracujących z nimi autokomputerów – 2 komplety – 2
komplety oraz wersje elektroniczną;
1.8.
oprogramowania i urządzeń koniecznych do programowania i obsługi tablic informacyjnych – 2 komplety
oraz wersje elektroniczną,
1.9.
szczegółowych schematów i rysunków rozplanowania przestrzeni pasażerskiej wraz z zaznaczeniem
istotnych miejsc dla świadczonych usług – 2 komplety oraz wersje elektroniczną;
1.10. rysunku rozmieszczenia elementów sterowania w kabinie kierowcy wraz z opisem wszystkich
zamontowanych elementów – 2 komplety oraz wersje elektroniczną.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu/Użytkownikowi razem z pierwszą dostawą 1 komplet testerów i/lub 1
komputer przenośny o wzmocnionej obudowie z zainstalowanymi programami warsztatowymi (w języku
polskim), niezbędne interfejsy i okablowanie oraz/lub inny sprzęt i oprogramowanie do diagnostyki
całopojazdowej oferowanych autobusów oraz ich zespołów, w tym:
2.1.
silnika,
2.2.
układu napędowego,
2.3.
układu pneumatycznego zawieszenia,
2.4.
układu hamulcowego,
2.5.
instalacji elektrycznej,
2.6.
systemu ogrzewania i klimatyzacji, urządzenia grzewczego,
2.7.
systemu sterowania pracą drzwi pasażerskich,
2.8.
system kontroli pracy ogumienia,
2.9.
skrzyni biegów,
2.10. pozostałych zespołów autobusu i funkcji pojazdu w sytuacji, gdy diagnostyka taka jest przewidziana.
Dostawa w/w narzędzi serwisowych i oprogramowań komputerowych oraz urządzeń diagnostycznych,
oraz ich aktualizacji jest wymagana gdy Zamawiający/Użytkownik nimi nie dysponuje.
3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie (w języku polskim) i konieczne urządzenia do diagnozowania układów
elektronicznych w autobusie – 1 komplet.
4. Wykonawca zapewni przez okres 7 lat bezpłatne aktualizacje dokumentacji (wersji papierowej i elektronicznej)
oraz oprogramowania, które zostały określone w ust. 1,2,3. Aktualizacje mogą być dokonywane on-line poprzez
dostęp do właściwego serwisu Wykonawcy (chronionego loginem i hasłem). Użytkownikowi zostanie przyznane
minimum 2 loginów oraz możliwość wykonania wydruków, kopiowania na nośnikach zewnętrznych potrzebnych
Użytkownikowi fragmentów dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej.
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5. Wszelkie oprogramowanie należy dostarczyć wraz z licencjami (akceptuje się licencje stanowiące integralną
cześć oprogramowania) na ich użytkowanie przez okres co najmniej 7 lat, licząc od dnia dostarczenia.
6. Oprogramowanie dostarczone wraz z pierwszą partią autobusów musi być na bieżąco uaktualniane
i dostosowywane do każdej kolejnej partii dostawy, tak aby oprogramowanie we wszystkich dostarczanych
autach było zgodne.
7. Dokumentację techniczną należy dostarczyć wraz z dostawą pierwszego autobusu.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji zawartych w przekazanej przez
Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), 4), 5), 6), 7), i nieujawniania tych informacji na
rzecz jakiejkolwiek osoby innej niż osoba zatrudniona przez Zamawiającego/Użytkownika. Ujawnienie
przedmiotowych informacji takiej zatrudnionej osobie odbędzie się z zachowaniem poufności i wyłącznie w
takim zakresie, w jakim może to być konieczne dla wykonywania postanowień niniejszej umowy.
§9
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego,
jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy,
określonej w § 2 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy (w szczególności wskazanych w ust. 8), Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za
każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – oddzielnie za każdy autobus,
którego opóźnienie w dostarczeniu dotyczy. Termin przekazania przedmiotu zamówienia określa § 3 ust. 1.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za
każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 7 dni
liczonych od otrzymania przez Wykonawcę właściwej noty obciążeniowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar
umownych, zastrzeżonych w niniejszej umowie, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę,
obejmującej jego wynagrodzenie.
8. W przypadku, gdy ze względu na działania lub zaniechanie Wykonawcy Zamawiający utraci część lub całość
dofinansowania uzyskanego w ramach realizowanego niniejszego projektu, Wykonawca zobowiązany będzie
pokryć utracone dofinansowanie.
9. Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym:
9.1. w przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zaistniały okoliczności wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
9.2. w przypadku opóźnienia powyżej 10 dni w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
(przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1).
§ 10
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Zmiany umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowanego niedostępnością na rynku urządzeń
wskazanych w dokumentacji przetargowej lub w ofercie,
2) pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie czasu i kosztów
wykonania lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
3) w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzania
do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem tychże zmian,
4) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w
takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
5) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1, 3 oraz w przypadku
wystąpienia siły wyższej. (Jako siły wyższe uznane zostają w szczególności: klęski żywiołowe, huragan,
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powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk.). W przypadku wystąpienia którejkolwiek
z okoliczności opisanych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak
niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztów spowodowanych dłuższym czasem wykonywania umowy.
2. Ewentualne zmiany w umowie nie mogą powodować pogorszenia jakości przedmiotu zamówienia i ograniczać
jego funkcjonalności.
3. Zmiany umowy nie mogą powodować podwyższenia ceny przedmiotu zamówienia.
4. Każda zmiana umowy wymaga akceptacji Zamawiającego i zawarcia pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem nieważności

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiąca 10 % zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millennium Oddział w Kościerzynie,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego, w terminie max. 30 dni od pisemnego żądania
kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest
uzasadnione czy nie.
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli Wykonawca nie wypełnia postanowień ust. 8 Zamawiający zastrzega sobie Prawo do wstrzymania
wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej części.

§ 13
Przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
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§ 14
Postanowienia końcowe
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby
trzecie bez zgody drugiej strony.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu
prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego
oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Integralną część niniejszej umowy stanowi: dokumentacja przetargowa, oferta Wykonawcy.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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