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Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:  

 

 

L.p 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa załącznika 

 

1. 

 

Załącznik nr 1 

 

Wzór formularza Oferty Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2                 

 
Jednolity europejski dokument zamówienia, wstępnie potwierdzający brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
dalej „jednolity dokument” 

3. Załącznik nr 3 
  
Wykaz wykonanych dostaw 
 

4. Załącznik nr 4 

 
Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy 
Podwykonawcom oraz nazwy Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
 

5. Załącznik nr 5 

 
Wzór oświadczenia o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o 
równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy 
decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, w przedmiocie 
dostawy. 
 

6. Załącznik nr 6 

 
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.  Dz.U. z 2017 r. 
poz. 229) 
 

 

7.  

 

Załącznik nr 

7,8,9 

 
Specyfikacje Techniczne - opis przedmiotu zamówienia 

 

8. 

 

Załącznik nr 10 

 
Wzór umowy wraz załącznikami 

1. Wzór umowy utrzymania technicznego  (tylko w przypadku skorzystania 
z prawa opcji tj. świadczenia usług utrzymania technicznego)  - zał nr 3 

2. Wykaz urządzeń diagnostycznych i narzędzi specjalnych (tylko w 
przypadku nie skorzystania z prawa opcji tj. świadczenia usług 
utrzymania technicznego)  - zał nr 4  (sporządzony w uzgodnieniu  z 
Wykonawcą) 

3. Wzór protokołu odbioru technicznego autobusu   - zał nr 5 
(sporządzony w uzgodnieniu  z Wykonawcą) 
 

Załącznikami do umowy będą także: 
1. SIWZ - zał. nr 1 
2. Oferta Wykonawcy - zał. nr 2 

 

9 Załącznik nr 11 Wzór umowy utrzymania technicznego 

10 Załącznik A i B Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych autobusów (dot. Części 
A,B,C)   podlegające ocenie 
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CZĘŚĆ I 

Postanowienia Ogólne i Definicje 

 

1. Podstawa prawna  - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U 2017 poz. 

1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz zgodnie z wszelkimi aktami wykonawczymi 

wydanymi do ustawy Pzp, jak również zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, dalej „SIWZ”.  

2. Zamawiającym jest : 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp.  z  o.o. 

80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2 

 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000186615 ;REGON  192993561: NIP  2040000711, kapitał 

zakładowy: 69 171 000 PLN 

tel. centrala 058 341-00-21 do 23; fax 058 341-80-80 

e-mail: gait@gait.pl; skr.poczt. 141 

3. Tryb udzielenia zamówienia - zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

sektorowego zgodnie z przepisami art. 10 ust.1, art. 39-46 oraz art. 132 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o 

wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w ustawie Pzp i SIWZ i których Oferta odpowiada wymaganiom 

ustawy i SIWZ. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

mailto:gait@gait.pl
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CZĘŚĆ II 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów miejskich niskopodłogowych wraz z 

wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), niezbędnym 

oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w 

niniejszej specyfikacji w ilościach: 

Część A - 18 sztuk autobusów standardowych, 

Część B - 26 sztuk autobusów wielkopojemnych 

Część C - 2 sztuki autobusów typu midi 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla autobusów standardowych zawarto w 

załączniku nr 7 do SIWZ, dla autobusów wielkopojemnych w załączniku nr 8, a dla autobusów 

typu midi w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. 

 

2)  Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej świadczenia usług 

utrzymania technicznego zakupionych autobusów określonych w punkcie 1 powyżej. 

a) Zakres usług utrzymania technicznego: 

- obsługi techniczne (przeglądy), zgodnie z bieżąco obowiązującymi wytycznymi 

Producenta pojazdów zawartymi w planie przeglądów, który znajduje się w 

dokumentacji technicznej (instrukcji warsztatowej) dostarczonej wraz z 

pojazdami, 

-   naprawy eksploatacyjne wynikające z naturalnego zużycia w trakcie 

eksploatacji pojazdów, 

-  naprawy komponentów, które uległy awarii w trakcie eksploatacji pojazdów 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi i instrukcji warsztatowej 

dostarczonej wraz z pojazdami. 

b) W zakres usług utrzymania technicznego nie wchodzą : 

─ codzienne przygotowanie pojazdu do eksploatacji, tj. tankowanie, sprawdzenie 

poziomu płynów eksploatacyjnych, sprawdzenie działania świateł i pozostałe, zgodnie 

z planem obsług codziennych określonym w instrukcji warsztatowej dostarczonej wraz 

z Pojazdami, 

─ czyszczenie i mycie Pojazdów wewnątrz i na zewnątrz, 

─ naprawy powypadkowe oraz usterki komponentów będące konsekwencja szkód 

komunikacyjnych, 

─ naprawy będące następstwem wandalizmu, działania czynników zewnętrznych, siły 

wyższej, 

─ naprawy w wyniku nieprzestrzegania przez Zamawiającego instrukcji obsługi i 

wytycznych zawartych w przekazanej dokumentacji technicznej  producenta 

Pojazdów, 

─ naprawy wynikające z błędów w eksploatacji tj. eksploatacji z nadmiernym 

obciążeniem pojazdu, niezgodnie z przeznaczeniem itp., 

─ naprawy wynikające z zaniechania przez Zamawiającego zgłoszenia potrzeby 

wykonania obsługi technicznej, naprawy eksploatacyjnej lub naprawy, 

─ holowanie w wyniku usterek, za które Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności, w 

tym w wyniku wypadków komunikacyjnych, 
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─ zabezpieczenie autobusu zastępczego, 

─ szkody wynikające z używania innych niż zgodnych z wymogami  producenta 

Pojazdów, określonymi w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z Pojazdami, 

części, paliw i innych płynów eksploatacyjnych (np. AdBlue itp.), 

─ naprawy i obsługa wyposażenia zamontowanego przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie, jeżeli ich montaż nie był wymagany przez  Producenta, 

─ naprawy i obsługa części powierzonych przez Zamawiającego (reklamy, napisy, 

kasowniki, radio, telefon, autopilot, itp.). Listę towarów powierzonych zawiera 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

─ przebudowa Pojazdu i prace mające na celu poprawę wyglądu Pojazdu (w tym lakieru 

i karoserii), 

─ wymiana opon, 

─ wymiana żarówek, 

─ wymiana młotków bezpieczeństwa, apteczki, trójkątów, lewarków, 

─ uzupełnienia paliwa, płynu AdBlue, płynu do spryskiwaczy, 

─ wymiana szyb uszkodzonych mechanicznie, 

─ ubezpieczenie Pojazdu. 

c) Szczegółowy opis warunków dotyczących świadczenia usług utrzymania technicznego 

zawarto we wzorze umowy utrzymania technicznego stanowiącego zał. nr 11 do SIWZ. W 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający podpisze z 

Wykonawcą umowę utrzymania technicznego zgodnie z powyższym wzorem. 

d) Usługi utrzymania technicznego stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane 

bezpośrednio przez Wykonawcę lub przez autoryzowanego partnera serwisowego 

Wykonawcy (Producenta). 

e) W celu realizacji usług utrzymania technicznego Wykonawca jest uprawniony, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym, do przetransportowania pojazdów do warsztatu 

autoryzowanego partnera serwisowego  Producenta. 

f) Usługi utrzymania technicznego będą świadczone przez okres 4 lat  począwszy od dnia 

zarejestrowania ostatniego z autobusów dostarczonych w ramach umowy. 

g) Szacunkowa roczna ilość wozokm dla poszczególnych typów pojazdów wynosi: 

- autobusy standardowe – 1,5 mln wozokm (dotyczy 18 sztuk autobusów) 

- autobusy wielkopojemne – 2,4 mln wozokm (dotyczy 26 sztuk autobusów) 

- autobusy typu midi – 80 tyś wozokm (dotyczy 2 sztuk autobusów typu midi) 

h) Sposób wykonania i zakres usług utrzymania technicznego realizowanych przez 

Wykonawcę  gwarantować będzie maksymalną dyspozycyjność pojazdów dla 

Zamawiającego. 

i) W czasie trwania umowy na usługi utrzymania technicznego autobusy mają spełniać 

wymagania w zakresie wskaźników eksploatacyjnych tzn. miesięcznego wskaźnika 

awaryjności Am (usterek na 10 000 km zrealizowanych przez autobusy) oraz miesięcznej 

operacyjnej gotowości technicznej dostarczonych autobusów Gm obliczonej zgodnie z 

metodyką określoną w paragrafie 5 wzoru umowy utrzymania technicznego (zał. nr 11 do 

SIWZ). 

j) Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia wskaźników eksploatacyjnych dla 

autobusów, będących przedmiotem zamówienia utrzymania technicznego w miesięcznych 

okresach obliczeniowych. 

k) Miesięczny wskaźnik awaryjności dla okresu obliczeniowego musi wynosić Am ≤ 1,5. 

Operacyjna gotowość techniczna Gm musi wynosić min. 95 % w okresie obliczeniowym. 
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3) Warunki skorzystania z przysługującego Zamawiającemu prawa opcji zostały opisane § 1 

wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.  

4) Kody CPV – 34121100-2,  48813100-1, 50113000-0 

5) Wszystkie autobusy stanowiące przedmiot zamówienia w danej części (A,B,C), muszą: 

a) Być identyczne pod względem parametrów technicznych i kompletacji, posiadać tę samą 

stylizację i kolorystykę, wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej, 

b) Być wyprodukowane przez tego samego producenta 

6) Pojazdy muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające ich rejestrację i eksploatację w 

Polsce. 

7) Wykonawca zagwarantuje właściwą konstrukcję pojazdów, m.in. jakość, dobór użytych 

materiałów oraz ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i 

przepisami. 

8) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć warunki umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym 

Załącznik nr 10 do SIWZ. Stosowne oświadczenie znajduje się w Formularzu Oferty 

Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

9) Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SIWZ oraz w umowie. 

10) Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych lub innych rozdziałach niniejszej SIWZ zostało 

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, 

aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że 

zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 

 

2. Opis części zamówienia. 

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych dla autobusów standardowych (Część A), 

wielkopojemnych (Część B) i dla autobusów typu midi (Część C). 

 

3. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy 

Pzp.  

 

4. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Informacja o częściach zamówienia, które mogą być powierzone podwykonawcom.  

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. W związku z powyższym 

wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie  
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Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.  

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący każdego z tych podwykonawców. 

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego 

zasoby powoływał się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, przed zastąpieniem podwykonawcy, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie będzie wymagał, by 

Wykonawca, którego Oferta została najwyżej oceniona, złożył dla podwykonawców, dokumenty 

potwierdzające brak przesłanek wykluczenia. 

 

6. Warunki gwarancji (dotyczy wszystkich części zamówienia - A, B i C) 

1) Gwarancja na całość autobusu – min. 36 miesięcy lub przebieg 250 tys. km od dnia odbioru. 

2) Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – min. 60 miesięcy od dnia odbioru. 

3) Gwarancja na szkielet kratownicy podwozia (ramę) i nadwozia – min. 120 miesięcy od dnia 

odbioru. 

4) Gwarancja na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego – min. 120 miesięcy  

od dnia odbioru.  

5) Min. 60-miesięczna gwarancja na elektronikę pokładową – (SIP, monitoring, TRISTAR, bramki 

liczące) od daty odbioru autobusu, potwierdzonego  protokołem odbioru technicznego 

autobusu. 

6) Szczegółowe warunki gwarancji określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 

do SIWZ. 

 

7. Sposób realizacji zamówienia, w tym warunki płatności, szczegółowe warunki gwarancji 

oraz warunki odbioru określono we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). 

 

8. Wyposażenie dodatkowe, oprogramowanie,dokumentacja i szkolenie -  Wykonawca w cenie 

oferty jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie pracowników, dostarczyć wyposażenie 

dodatkowe, oprogramowanie i dokumentację pojazdów na warunkach i w zakresie określonym we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 

9. Na podstawie  art. 138c ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, 

aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy 

dyrektywy 2014/25/UW przekraczał 50%. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w tym 

zakresie na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  
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CZĘŚĆ III 

Miejsce i termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Miejsce wykonania zamówienia – dostawa do Zajezdni Autobusowej przy ul. Hallera 142 w Gdańsku 
w dni robocze w godz. od 800 – 1400 . 
 

W przypadku skorzystania z prawa opcji okres realizacji umowy dotyczący świadczenia usług 
utrzymania technicznego będzie wynosił 4 lata  począwszy od dnia zarejestrowania ostatniego z 
autobusów dostarczonych w ramach umowy. 
 

CZĘŚĆ IV 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

wstępnego potwierdzenia ich spełniania, oraz oświadczeń i dokumentów żądanych od Wykonawcy, 

którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 

 

1.  Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odbrębnych 

przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

- okreśłone w ust. 2 przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 1. 

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli: 

1) W przypadku składania oferty na część A – dostawa autobusów standardowych wykaże się  

zdolnością zawodową tj wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania niniejszego 

warunku tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje 

(umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy co najmniej 10 sztuk nowych 

autobusów niskopodłogowych standardowych przeznaczonych do komunikacji miejskiej z 

silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.  
 

- W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, Wykonawca 

winien wykazać, iż do upływu terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował dostawę co 

najmniej 10 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych standardowych przeznaczonych do 

komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.  
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2) W przypadku składania oferty na część B – dostawa autobusów wielkopojemnych wykaże się  

zdolnością zawodową tj wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania niniejszego 

warunku tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje 

(umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy co najmniej 15 sztuk nowych 

autobusów niskopodłogowych wielkopojemnych przeznaczonych do komunikacji miejskiej z 

silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.  

- W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, Wykonawca 

winien wykazać, iż do upływu terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował dostawę co 

najmniej 15 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych wielko pojemnych przeznaczonych do 

komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.  

 

3) W przypadku składania oferty na część C – dostawa autobusów typu midi wykaże się  zdolnością 

zawodową tj wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania niniejszego warunku tj. 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa 

zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy co najmniej 2 sztuk nowych autobusów 

niskopodłogowych klasy MIDI przeznaczonych do komunikacji miejskiej z silnikami 

spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.  

- W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, Wykonawca 

winien wykazać, iż do upływu terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował dostawę co 

najmniej 2 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych klasy MIDI przeznaczonych do 

komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.   

 

4) W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca powinien spełnić 

poszczególne warunki określone w punktach  1)  2)  i 3) powyżej w zależności od tego na jakie 

części składa ofertę. 

5) W przypadku składania oferty na część A - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie 

mniejszą niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 

6) W przypadku składania oferty na część B - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie 

mniejszą niż 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). 

7) W przypadku składania oferty na część C - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie 

mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). 

8) W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca powinien spełnić łącznie 

poszczególne warunki określone w punktach  5)  6)  i 7) powyżej w zależności od tego na jakie 

części składa ofertę (poszczególne wartości będą sumowane np. Wykonawca bierze udział w 

części A i B to powinien posiadać  środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 

30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych)). 
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9) Wobec Wykonawcy nie zachodzą obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania 

stanowiące że: 

a)  Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

•  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  ( tj. 

Dz. U. z 2017r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463),  

•  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

•  skarbowe,  

•  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);  

b) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w lit. a) powyżej;  

c) 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;  

d) 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 obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

e) 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;  

f) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

g) 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;  
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h) 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;  

i) 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 (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1541);  

j) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne;  

k)  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 lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia, za wyjątkiem wskazanych w lit c), i), j), 

m) może przedstawić wraz z ofertą 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. 

 

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Dokumenty dołączane do oferty.   

 

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony według wzoru (formularza) 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dotyczący: 

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - każdego z nich); 

b) podwykonawców uwidocznionych w ofercie, którym Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, w zakresie braku przesłanek wykluczenia;  

c) podmiotów na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania 

warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu;  

2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów  - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 
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3) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy autobusów odpowiadają określonym 

wymaganiom: 

a. Szczegółowy opis techniczny z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi wraz z wyposażeniem 

elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami) oferowanych typów autobusów – 

należy wypełnić załączniki B1,B2 oraz B3 do oferty, 

b. Aktualne świadectwo homologacji typu WE oferowanych pojazdów wydane przez uprawnioną 

jednostkę, 

c. Rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (rozmieszczenia siedzeń pasażerskich) dla 

danego typu pojazdu – autobusu standardowego, wielkopojemnego oraz typu midi. 

d. Rysunki zawierające wymiary zewnętrzne danego typu autobusu (przód, tył, strona lewa i strona 

prawa) z uwzględnieniem elementów zabudowy wystających ponad powierzchnię dachu (np. 

urządzenia wentylacyjne czy klimatyzacyjne) z określeniem wielkości prześwitu podłużnego i 

poprzecznego pomiędzy jezdnią a najniżej położonymi elementami podwozia oraz kątów najazdu i 

zejścia. 

e. Test SORT 2 dla autobusu miejskiego (standardowego, wielkopojemnego oraz typu midi) jak w 

przedmiocie zamówienia, wykonany według wytycznych UITP (Międzynarodową Unię Transportu 

Publicznego) przez niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania 

takiego testu. 

f. Skrócony opis zabezpieczenia antykorozyjnego z wykazem zastosowanych materiałów. 

g. Oświadczenie dotyczące potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w punkcie I.3 Załącznika 

nr 7 ,8 i 9 do SIWZ, tj. że oferowane autobusy są tak skonstruowane, że możliwa jest ich 

bezawaryjna długotrwała eksploatacja w temperaturach otaczającego powietrza w miejscach 

zacienionych od -35ºC do +40ºC. 

 

 

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego Oferta 

zostanie najwyżej oceniona lub których w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

zażądać od każdego z Wykonawców w toku postępowania, potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (termin na złożenie 

dokumentów zostanie zgodnie z przepisami ustawy określony przez Zamawiającego w 

wezwaniu).  

1) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych 

dostaw autobusów w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunki określone w 

ust. 2  pkt. 1, pkt 2  oraz pkt 3 powyżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

2) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

wystawiona nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.   
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3) 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. 

 

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 

ustawy Pzp. z wyłączeniem pkt. 13 lit. d ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż                               

6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, dla każdej z osób, dla której zgodnie z 

ustawą Pzp informacja taka jest składana.   

 

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 

ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

 

6) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o 

których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 -14 ustawy Pzp., mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 

w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13 -14 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu 

zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń – zawierającym oświadczenie złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

7) oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie 

internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie, że 

Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wzór 

informacji stanowi załącznik 6 do SIWZ. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa wyżej  tj. w cz. IV. w ust. 4. pkt. 3),  8) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4  pkt. 5)  składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 z wyłączeniem pkt. 13d, pkt. 21 ustawy Pzp, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w lit. a), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

6. Wykonawcy występujący wspólnie: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, 

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

sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w 

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; 

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny 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; 

4) W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona Oferta złożona przez Wykonawców występujących 

wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia do wezwania Wykonawcy o złożenie 

dokumentów, dokumenty, o których mowa w cz. IV ust.4 pkt od 3 do 8, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie; 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

 

7. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub 

certyfikowaniu przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm 

certyfikacji. 

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy 

organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym Wykonawca 

ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 
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uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w cz. IV ust.4 pkt 1- 8 (a 

także zamiast dokumentów i oświadczeń, które te dokumenty zastępują w przypadku ich braku). 

Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących 

podwykonawców i podmiotów na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

  

8. Informacje dodatkowe  

             
1) na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu 

wykazania spełnienia warunków o których mowa w cz. IV ust.2 pkt 1 -2 w stopniu niezbędnym 

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający wymaga złożenia 

następujących dokumentów (zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: 

•  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

•  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
 

2) jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: 

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których 

polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.  

3)  Zamawiający  wymaga, aby w sytuacji gdy Oferta Wykonawcy który wykazując się spełnieniem 

warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te miałyby brać udział w realizacji zamówienia, 

została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca ten zobowiązany był przedstawić w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumenty wymienione w SIWZ  cz. IV. ust. 4 pkt. 3) do pkt 8), potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) wszystkie oświadczenia o których mowa powyżej składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których 

mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

5) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

6)  w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, 

przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE; 

7) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. 
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CZĘŚĆ V       

Zawartość i sposób przygotowania ofert 

 

  1.   Składana Oferta zawiera : 

1) Wypełniony Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dla każdego Wykonawcy, podwykonawców, którym 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia i podmiotów na których zasobach 

Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 

do SIWZ) 

3) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile Wykonawca polega na takich 

zasobach w celu wykazania spełnienia warunków.  

4) Dowody potwierdzające, że mimo zaistnienia przesłanek wykluczenia Wykonawca podjął środki 

zaradcze zgodnie z pouczeniem zawartym w Cz. IV ust. 2 pkt.3). 

5) Informacja o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji 

podwykonawcom, oraz o nazwach podwykonawców, sporządzona wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ; 

6) Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych 

otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca 

wskazał w JEDZ, W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym 

języku niż język polski Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia 

tłumaczenia dokumentu na język polski; 

7) Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca 

występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego 

upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 

8) Dowód wniesienia wadium; 

9) Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych autobusów  podlegające ocenie zgodnie z 

załącznikami  A1, A2 i A3 do SIWZ .  

2. Sposób sporządzenia Oferty  

1) Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, napisana w języku polskim, czytelnym 

pismem. Każdy dokument składany wraz z Ofertą sporządzony w innym języku niż język 

polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W  razie wątpliwości uznaje 

się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2) Oferta winna być podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby podpisanej, 

przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym albo 

z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)  

3) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną Ofertę.  

4) Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia Oferty. 

5) Wszelkie poprawki dokonane w Ofercie winny być czytelne oraz podpisane, w taki sam 

sposób jak Oferta, przez Wykonawcę. 
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6) Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści Oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co Oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywana zmieniona Oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. 

8) Pisemne oświadczenie o wycofaniu Oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak Oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie 

należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 

 

CZĘŚĆ VI       

 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za 

pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) mailem lub faksem. Forma maila lub faksu jest 

niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy 

pisemnej: złożenie Oferty, zmiana Oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej 

przez Wykonawcę Oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia dla których zgodnie z 

przepisami prawa niezbędne jest złożenie ich w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową lub mailem każda ze stron, 

na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami oraz do składania wyjaśnień na 

piśmie są: 

1)  w sprawach merytorycznych:  Wojciech Kamiński, tel. 693-898-762 od poniedziałku   

do piątku w  godz. od 08:00 do 14:00, 

2) w sprawach merytorycznych dotyczących wyposażenia elektronicznego systemu 

informacji pasażerskiej, monitoringu oraz łączności radiowej: Leonard Sokołowski 

tel. 693-898-770 od poniedziałku   do piątku w  godz. od 08:00 do 14:00, 

3) w sprawach formalno-proceduralnych: Dariusz Gładykowski, tel.: 58 341-29-63; od 

poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00. 
 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów 

niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując 

swoje zapytania na piśmie, za pomocą e-maila lub faksu,  na adres Gdańskie Autobusy i 

Tramwaje Sp. z o o., podany w Części I SIWZ. 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z 

zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w ust. 1. 
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6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 powyżej niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

9. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której 

zamieszczono SIWZ. 

 

CZĘŚĆ VII 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: cześć A - w wysokości  420 000,00 zł, słownie: 

czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100, część B - w wysokości  770 000 zł, słownie: 

siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100, część C – 38 000,00 zł, słownie: 

trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100 

2. Termin wniesienia wadium:     08.03.2018 r. do godz. 9:30     

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust.6 

ustawy Pzp:  

1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy GAiT   nr 95 1240 1268 1111 0010 5767 4785 

prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.;  

Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli wymagana kwota zostanie 

zaksięgowana na podanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.   

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (tj Dz. U. 

2016 poz. 359 z późn. zm,). 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz 

winien być wystawiony na Zamawiającego podany w Części I SIWZ. 
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5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 

3.pkt 1) powyżej. 

6. Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

7. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy 

Pzp. 

8. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być 

wniesione przez jednego z nich. 

9. Zamawiający prosi o dołączenie do Oferty dowodu wniesienia wadium. 

10. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe 

lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność 

z oryginałem”, należy załączyć do Oferty – oryginał natomiast złożyć w siedzibie Zamawiającego 

ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. nr 17 w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15. 

12. 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 wniesienie takiego zabezpieczenia jest 

przez Zamawiającego wymagane. 

13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ust.11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została 

wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
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CZĘŚĆ VIII 

Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi  90 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

CZĘŚĆ IX 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Badanie i ocena ofert 

 

1. Zamkniętą/zamknięte kopertę/opakowanie zawierającą/zawierające Ofertę z opisem „Przetarg           

nr 11./520/DM/2018  Dostawa autobusów standardowych, wielkopojemnych oraz autobusów 

typu midi dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.” należy złożyć w sekretariacie 

(pok. Nr 17,) siedziby Spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w 

Gdańsku. W przypadku chęci złożenia oferty w nieoznakowanej kopercie/opakowaniu (bez 

podania nazwy Wykonawcy), należy umieścić ofertę w dwóch kopertach/ opakowaniach: 

zewnętrznej i wewnętrznej. Opisując wewnętrzną kopertę/opakowanie należy podać nazwę 

Wykonawcy oraz tytuł przetargu. Na zewnętrznej kopercie/opakowaniu należy umieścić tylko tytuł 

przetargu, w którym uczestniczy Wykonawca. 

2. Termin składania ofert upływa dnia  08.03.2018 r. o godz. 9:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2018r. o godz. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego   ul. 

Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku pok. nr 7 lub 17.  

4. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące złożonych 

ofert: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem. 

www.gait.pl informacje z otwarcia ofert. 

9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień i złożenie 

dokumentów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub istotnych 

części składowych ceny. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. 

11. Zamawiający wyklucza Wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia . 

12. Zamawiający, odrzuca ofertę, w razie zajścia okoliczności wskazanych w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. 

http://www.gait.pl/
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CZĘŚĆ X 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku VAT  łącznie za całość 

przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w złotych polskich cyfrowo i 

słownie z dokładnością co do grosza. 

2. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę oferty za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia stanowią w szczególności łączne koszty: 

1) dostarczanych autobusów wraz z kosztami dodatkowego wyposażenia, 

2) dostawy w tym ubezpieczenia dostawy, 

3) cła, podatku granicznego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat jeśli są wymagane, 

4) wszelkich usług dodatkowych, do świadczenia których Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie 

z postanowieniami SIWZ, 

5) szkoleń pracowników Zamawiającego, dokumentacji technicznych łącznie z licencjami, 

oprogramowania łącznie z licencjami, 

6) inne koszty, niezbędne do wykonania zamówienia, które poniesie Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 

rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób Oferta zostanie odrzucona. 

4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które 

na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, 

oferty sporządzane przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. 

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych 

określonych wyżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w 

przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Podatek ten tworzy wraz z 

ceną rzeczywistą kwotę wydatkowanych przez Zamawiającego środków zgodnie z art. 91 ust 3a 

ustawy Pzp, jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zamawiający w celu oceny takiej Oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w formie 

pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów Oferty mających 

wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

6. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu zamówienia, stronom 

będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do 
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ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

zostanie wprowadzona do umowy aneksem sporządzonym w formie pisemnej. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie złotych 

polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

CZĘŚĆ XI 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów (kryteria takie same dla każdej części A, B i 

C).  

1) Cena oferty – 55 % 
 

                                                                            Cena oferty z najniższą ceną 
Ilość punktów uzyskanych za =   --------------------------------------------------------------  x 55 

           kryterium cena                                                cena oferty badanej 
 
2) Warunki Techniczne – 35% 
 
Punkty za warunki techniczne będą przyznawane na podstawie Załącznika A do oferty z 
wyszczególnieniem danych podlegających ocenie według następujących zasad:     

T = (T1+ T2 + T3) x 35 / 100  

                                                                             
   Ilość punktów uzyskanych za          =        Suma punktów uzyskanych w           x  35 / 100 

           kryterium warunki techniczne                  kryterium warunki techniczne                   
 
 

T1 Materiały użyte do wykonania konstrukcji podwozia i nadwozia  
 Konstrukcja nadwozia wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości 

zabezpieczona antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej całej, 
kompletnej karoserii w zamkniętym cyklu technologicznym dla całego 
zamówienia 

 
60 

Konstrukcja nadwozia wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium 
 

10 

Konstrukcja nadwozia wykonana w innej technologii niż wyżej wymienione 
 

0 

T2 Zawieszenie osi przedniej  
 Niezależne zawieszenie osi przedniej 

 
20 

Zależne zawieszenie osi przedniej 
 

0 

T3 Ocena możliwości odzysku energii hamowania  
 Występuje możliwość rekuperacji energii hamowania 

 
20 

Brak możliwości rekuperacji energii hamowania 
 

0 

 
Uwaga: Ocena możliwości odzysku energii hamowania: zastosowane rozwiązanie techniczne 
musi być sprawdzone, produkowane seryjnie, a ich niezawodność musi być potwierdzona w co 
najmniej kilkuletniej eksploatacji. Rozwiązanie musi być produkowane seryjnie, tj. znajdować się w 
bieżącej ofercie sprzedaży oraz być dostarczone w co najmniej 10 egzemplarzach. 
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3) Ekologia – 10% 

Ocenie podlega wartość zużycia paliwa zgodnie z dokumentem SORT2 w L/100 km. 

Oferta z najniższą wartością zużycia paliwa (Qmin) w przedstawionym dokumencie SORT2 otrzyma 
maksymalną liczbę punktów za to kryterium, to jest 10 punktów. 

Oferta z najwyższą wartością zużycia paliwa przedstawioną w dokumencie SORT2 otrzyma 0 
punktów. 

Oferty z zadeklarowaną pośrednią wartością zużycia paliwa, otrzymają liczbę punktów obliczoną 
proporcjonalnie. Zależnością proporcjonalną będzie objęta wielkość, o którą będzie się zmniejszać (od 
10 do 0 punktów) 

 

        Ilość punktów uzyskanych za            
        kryterium ekologia                                         
 

Qbad – wartość zużycia paliwa badanej oferty 

Qmin - oferta z najniższą wartością zużycia paliwa   

Qmax – oferta z największą wartością zużycia paliwa  

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

Wcal = C  + T  + E   

Wcal –  łączna wartość punktowa oferty; 
C – ocena punktowa w kryterium cena; 
T – ocena punktowa w kryterium warunki techniczne; 
E – ocena punktowa w kryterium ekologia; 

 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3. Oferty będą oceniane dla dwóch przypadków: 

1) W przypadku przyjęcia opcji (świadczenie usług utrzymania technicznego 
oferowanych pojazdów) - kryterium cena oferty oznacza sumę ceny za oferowane 
pojazdy (cena łącznie z wszelkimi kosztami określonymi w cz. X ust. 2 SIWZ) + 
szacunkowy koszt utrzymania technicznego oferowanych pojazdów na okres 10 lat 
(bez waloryzacji).  

2) W przypadku nie przyjęcia opcji - kryterium cena oferty oznacza tylko cenę 
oferowanych pojazdów (cena łącznie z wszelkimi kosztami określonymi w cz. X ust. 2 
SIWZ) 

 
 

 

CZĘŚĆ XII 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, o: 

- wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
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Ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

- 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 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

- unieważnieniu postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2.  Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty zostanie przesłane faksem, a jednocześnie 

fakt jego otrzymania (faksem) zostanie niezwłocznie potwierdzony przez jedną ze stron na 

żądanie drugiej strony. W ślad za przesyłką faksem zawiadomienie zostanie przesłane w formie 

pisemnej pocztą.  

3.  Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

4.  Informacja na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca zobowiązań, jakie związane są z wykonaniem 

umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

nr 10 do SIWZ. 

 

 

CZĘŚĆ XIII 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art.147 

ust.2 ustawy Pzp. 

2. Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na nie później niż w dniu 

podpisania umowy. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w § 11 wzoru umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania części zabezpieczenia tytułem rękojmi za wady od 

Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie 

30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
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oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w 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. 

5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją 

ubezpieczeniową lub bankową – odpowiedzialność gwaranta wobec Zamawiającego powinna być 

bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. 

 

CZĘŚĆ XIV  

Podstawy do zmiany umowy 

 

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane 

przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania 

wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian 

dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których 

zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy jeśli jest to spowodowane 

z przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, gdy konieczność wprowadzenia takich 

zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, 

wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim 

przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów 

prawa, 

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku : 

1) Wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 

2) Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego 

zakresu zleconego przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy 

odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, 

a także obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji i rękojmi, 

3) Konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie zapisy odnoszące 

się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, 

4) Konieczna jest zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie 

realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może 

spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, 

5) Wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Zamawiającego osoby lub osób upoważnionych do 

kontaktów z Wykonawcą, 
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6) Wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Wykonawcy osoby lub osób upoważnionych do 

kontaktów z Zamawiającym, 

7) Wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy, 

8) Wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 

 
5. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

wprowadzenia tych zmian. Każda istotna zmiana w umowie w przypadkach określonych w ust. 1  do 4 

będzie dokonywana tylko i wyłącznie za zgodą obu stron umowy. 

 

 

CZĘŚĆ XV 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania 

 

1. Niniejsza SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.gait.pl → przetargi 

2. Wykonawca, w związku z art. 8 ust 3 ustawy – Pzp., powinien w ofercie wskazać, które z informacji 

przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicy 

przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje dotyczące ceny, a ponadto informacje dotyczące 

nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w Ofertach składanych w zamówieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, złożone w 

oddzielnej kopercie. Brak wykazania w chwili składania informacji, że stanowi ona tajemnicę 

przedsiębiorstwa skutkuje jej ujawnieniem przez Zamawiającego  

3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 

oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z 

późn.zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone. 

 

 

CZĘŚĆ XVI 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcom oraz innym 

podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

http://www.gait.pl/
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 

3. 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. 

4. Odwołanie winno 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

6. 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 za pomocą faksu. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni 

jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp. 

9. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 7 i 8 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. 

 

 

 

 

 

 

 


