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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w 
oparciu o przepisy dotyczące zamówień sektorowych, a w szczególności na podstawie art. 39  w 
związku z art. 132 ust. 1 pkt 6  i art. 133 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t.) o wartości zamówienia poniżej 414 000 euro 

 
 

 
Oznaczenie sprawy:  1/EZ/15 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
 

 
Dostawa fabrycznie nowego autobusu  

na potrzeby komunikacji miejskiej  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu  
ul. Modłowa 8  

59-700 Bolesławiec 

Strona internetowa: www.mzk.boleslawiec.pl 

 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych  z dnia 13.02.2015, nr 32592-2015 
2) na stronie internetowej Zamawiającego 
3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego  
 
 
 
 
Zatwierdzam w dniu 13.02.2015. 
 
 
                   …….......................................................... 
                 (data i podpis kierownika Zamawiającego) 
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1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

Przetarg nieograniczony – art. 39–46, w związku z art. 10 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j.). 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu niskopdłogowego,  
wolnego od wad fizycznych i prawnych. 
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 
1 do siwz.          

 

Kod i nazwa CPV: 34121400    –   autobusy niskopodłogowe 

3. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,  wariantowych i nie będzie 
wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Termin dostawy autobusu:  do końca III-go kwartału 2015 roku 
 
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, Zamawiający w 
formularzu oferty żąda wskazania przez Wykonawcę tej części. 
 

6. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O 
ZAMÓWIENIE  

         W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w 
postępowaniu.  

 Podstawą oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia będą wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.1. Wykazując brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca przedstawi 
dokumenty, o których mowa w pkt 7.1 

6.2. Warunki udziału w postępowaniu określone są na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 
Pzp.   

 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w 
tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny; 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 
Wykonawca przedstawi dokumenty i zaświadczenia, o których mowa w pkt. 7.2; 
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c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
przedstawi dokumenty i zaświadczenia, o których mowa w pkt. 7.3; 

 

d. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty i 
zaświadczenia, o których mowa w pkt 7.4; 

e. zaoferują autobus zgodny z wymogami Zamawiającego, przy czym autobus ma być 
wyposażony w silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), 
spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
oraz zadymienia spalin EURO VI, zgodnie z załącznikiem XV zmiany w 
rozporządzeniu (WE) Nr 595/2009 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 
25 maja 2011 wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniające załączniki I i 
III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady – warunek zostanie 
uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w pkt 
7.5 a,b,c; 

f. zaoferują autobus spełniający normy zawarte w Regulaminie nr 36 EKG ONZ i 
Dyrektywie Unii Europejskiej nr 2001/85/WE oraz w 5 serii zmian do Regulaminu nr 
107 EKG ONZ; 

g. zaoferują autobus, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w 
odniesieniu do niektórych zamówień publicznych (Dz. U. 2011 nr 96 poz. 559), 
spełniające parametry opisane w zał. nr 1 - Szczegółowe wymagania techniczne 
przedmiotu zamówienia 

Wymagane parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2. 
• zużycie paliwa do powyższych wyliczeń przyjęte zostało z wyników testów SORT-2, 

a poziom emisji spalin wg testu WHTC (CI) (europejski test niestacjonarny) 
• obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800 000 km 
Warunki, o których mowa w ppkt g będą spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą 
stosowne dokumenty – pkt. 7.5 d,e 

h.  akceptują wzór umowy dostawy /zał. nr  4 /; 

i. udzielą następujących /minimalnych/ gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego i przekazania autobusu: 

1) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i 
podwozia  – 10 lat ; 
2) na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 5 lat; 
3) na cały autobus – 3 lata, licząc od daty przekazania autobusu, jednak nie więcej niż 
przejechane 150 000 km; 
4) z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski 
klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych, pióra wycieraczek, szkło 
przy uszkodzeniach mechanicznych;  
5) gwarancja na opony, akumulatory oraz na wyposażenie dodatkowe np. tablice 
kierunkowe, kasowniki, itp. zgodna z gwarancją udzieloną przez dostawców tych 
komponentów; 
 

j. wniosą wadium w formie i wysokości określonych w pkt 9.- Wykonawca przedłoży 
dokument, o którym mowa w pkt 7.6.      
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6.3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie „spełnia – nie spełnia”. 

6.4. Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z 
niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem 
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

7. DOKUMENTY I O ŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA  
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

7.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, 
Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 
siwz) – w oryginale, 

b)   aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej,   jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 
pkt 2 ustawy Pzp, 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

d)  aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

e)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

f)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, kiedy wspólnikami są osoby fizyczne należy 

przedstawić stosowne zaświadczenia dla poszczególnych wspólników. W sytuacji, 
kiedy wspólnikami s.c. jest jedna ze spółek kapitałowych, wówczas przedstawia się 
stosowne zaświadczenie dla członków zarządu spółki oraz odrębne zaświadczenie dla 
samej spółki jako podmiotu zbiorowego. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w oświadczenie, o którym mowa w ppkt.a ma być złożone: 
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- wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik 
wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania 
w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w 
imieniu każdego z Wykonawców z osobna), 
albo 
- przez każdego Wykonawcę odrębnie. 

Pozostałe dokumenty wymienione w ppkt b-f składa każdy członek konsorcjum. 
 

g) ponadto, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z niniejszego    
postępowania Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć w formie oryginału:  
listę podmiotów należących wraz z Wykonawcą do grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr. 50. poz. 331 z póź. zm. ) lub informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp. 
 

Podmioty zagraniczne 
 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. b, c, d i f, 

 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające że: 

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (w miejsce dokumentu 
wymienionego w ppkt b), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
 

2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ( w 
miejsce dokumentów wymienionych w ppkt c, d), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 
 

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ( w miejsce dokumentów o 
których mowa w ppkt f), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
 

- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, (w miejsce dokumentów wymienionych w ppkt e) 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
7.2.  Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy 

powinni przedłożyć: 
a. wykaz dostaw /zgodnie z zał. nr 5/ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw ,w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
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rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem do wykazu dokumentów 
potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 

- dowód tj. poświadczenia podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z tym 
że w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych w/w poświadczenie powinno być 
wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać w/w poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy 

- lub dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie np., referencje, protokoły odbioru, itp. 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże min. dwie  
dostawy na rynek państw UE lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co 
najmniej po 1 autobusie miejskim niskopodłogowym, modelu, typu i wersji 
ekologicznej jak zaoferowany w niniejszym postępowaniu wraz z poświadczeniem 
podmiotów lub dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  
 

7.3. Na  potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym Wykonawca wykaże iż dysponuje autoryzowanym serwisem /w zakresie 
przedmiotu zamówienia/ wraz z wozami serwisowymi, mającym możliwość interwencji 
w czasie max 6 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego i 
pracującym w dni powszednie w co najmniej godzinach 600-2200. W tym celu 
wykonawca przedłoży: 

 a. wykaz autoryzowanych stacji obsługi /zgodnie z zał. nr 6/, przy czym Zamawiający 
uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jedna ze wskazanych stacji obsługi 
będzie znajdowała się na terenie Polski, działała w dni powszednie w co najmniej 
godzinach 600-2200, posiadała autoryzację producenta w pełnym zakresie oraz 
dysponowała mobilnym serwisem (wozami serwisowymi). 

7.4 W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda 
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność  kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  posiadanie środków finansowych lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 550 000 zł /słownie: pięćset 
pięćdziesiąt tysięcy zł/.  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów  (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Pzp.).  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

7.5. W celu potwierdzenia, że oferowany autobus odpowiada wymaganiom Zamawiającego, 
Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 
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a. opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez 
Wykonawcę  dostaw oraz zaplecza naukowo-badawczego Wykonawcy, w celu 
potwierdzenia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, tj. 
- wypełniony zał. nr 2 do wzoru umowy, będący jednocześnie załącznikiem do siwz – 
Parametry oferowanego autobusu, 
- zakres udzielonej autoryzacji – Wykonawca zobowiązany jest do załączenia projektu 
umowy serwisowej, do zaakceptowania przez Zamawiającego, 
- wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych niezbędnych do autoryzacji 
serwisowej-  zał. nr  1  do projektu umowy serwisowej ( Zamawiający wskazał 
wymogi w umowie dostawy § 6 –zał. nr 4 do siwz) 
Jeżeli Zamawiający posiada już narzędzia diagnostyczne i specjalistyczne 
producenta pojazdu to Wykonawca może w ramach przetargu doposażyć warsztat 
Zamawiającego tylko w brakujące narzędzia warunkujące uzyskanie autoryzacji. 
- dokumentów wystawionych przez producentów podzespołów (silnika, skrzyni 
biegów, mostu napędowego, przedniego zawieszenia), potwierdzających deklarowany 
przebieg między obsługami. 

b. aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu, wydane przez ustawowo uprawniony  
organ. 
Wykonawca może zamiast powyższego dokumentu złożyć równoważny dokument 
wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

c. na potwierdzenie spełniania przez silnik spalinowy warunków granicznych w zakresie 
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin EURO VI 
wymaga się załączenia odpisu świadectwa homologacyjnego potwierdzającego 
spełnienie tej normy przez zespół napędowy zamontowany w pojazdach 
zaoferowanych przez Wykonawcę do oferty przetargowej. 

d. dokumenty potwierdzające, wymagane przez Zamawiającego w pkt. 7 zał. nr 1 poziom 
emisji związków toksycznych NOx, PM, THC z silników do pojazdów – wyniki 
badania WHTC (CI). 

e. protokół SORT-2 
 
7.6.   W celu potwierdzenia, że oferta została zabezpieczona wadium zgodnie z wymogami 

pkt. 9 niniejszej specyfikacji, Wykonawca załączy do oferty dowód wniesienia 
wadium. 

 
 

8. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę   
       ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu 75  732 
8160 oraz w formie elektronicznej r.bernacka@mzk.boleslawiec.pl. Fakt otrzymania 
oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail 
zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie 
pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 7:00 do 
15.00. 

 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.  

 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie 

przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten 
sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich 
wiążąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której 
udostępniono siwz.  

 
5. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami uprawniona jest Pani   

Bernacka Renata.  
 

6. Osoba wymienione w pkt. 5 nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom 
informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu 
na obowiązkową formę pisemną postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia 
ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2. ustawy Pzp poprawia w tekście oferty oczywiste 
omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek.  

 

9. WADIUM 

Na podstawie atr. 45 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia 
wadium. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały termin 
związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 18.000 zł 
2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku 

formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy Pzp, wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Bolesławiec  83 
1090 1939 0000 00005 1600 0198 w takim terminie, aby przed upływem terminu 
składania ofert /pkt 12 specyfikacji/ środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się 
na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na 
podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 

4. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich 
należy dokonać w kasie MZK a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka 
wpływu do kasy) należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed 
terminem składania ofert.  
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna spełniać następujące wymogi /pod 
rygorem wykluczenia Wykonawcy/: 
- ustalać beneficjenta gwarancji, tj. MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu, 
- określać kwotę gwarantowaną, zgodnie ze specyfikacją, 
- określać termin ważności, wynikający ze specyfikacji, 
- określać przedmiot gwarancji, wynikający ze specyfikacji, 
- być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 

5. Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, a 
Wykonawca nie złoży poręczeń lub gwarancji w kasie MZK to oryginał poręczenia 
lub gwarancji ma być załączony do oferty. 
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6. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki 
zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Ma również 
zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. 
W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę  wadium na cały okres związania 
ofertą. 

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona w wymaganym terminie 
dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 
zostanie odrzucona. 

9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 
ustawy Pzp. 

 
 

 10. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym 
przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. Wszelkie pisma 
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i 
poświadczone przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na 
tekście przetłumaczonym.  

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy.  

3. Złożony podpis powinien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska 
podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony 
napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby 
podpisującej ofertę.  

4. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze szczegółowymi 
parametrami oferowanego autobusu (załącznik nr 2 do siwz) – złożone w oryginale.  

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 
Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

6. Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę. 

8. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę w zamkniętym i opisanym 
opakowaniu. Na kopercie oprócz nazwy i adresu Zamawiającego należy umieścić napis: 
„ Przetarg na dostawę fabrycznie nowego autobusu  na potrzeby komunikacji miejskiej”. 
Oferta - nie otwierać przed 05.03.2015. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferta 
powinna być spięta. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i 
zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty 
ponosi Wykonawca. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzone 
zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio 
oznakowanym opakowaniu, jak wyżej, z dopiskiem „ ZMIANA”. Koperty z tym 
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dopiskiem zostaną otwarte podczas publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty tak oznakowane 
będą otwierane w pierwszej kolejności podczas publicznego otwarcia. Oferty, których 
dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 

12. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania 
oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.  

13. W przypadku, kiedy Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym 
postępowaniu, Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa 
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru. 
Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w przedmiotowym postępowaniu mogą 
być podpisane przez tak ustanowionego pełnomocnika.  

14. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia mają być podpisane przez 
wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji gospodarczej. 

15. W celu identyfikacji osób uprawnionych do składania w/w podpisów należy dołączyć do 
oferty dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji firmy. 

16. Żądane przez Zamawiającego dokumenty (za wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw), tj. 
odpisy z właściwych rejestrów albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wszelkiego rodzaju referencje, mogą być złożone w formie kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione, o których 
mowa w pkt. 13 lub 14, ( w przypadku samodzielnie pobranych przez Wykonawcę 
wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz 
zaświadczeń z CEDIG Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tych dokumentów za 
zgodność z oryginałem). 

17. W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowienie 
pełnomocnika  do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy jest 
obowiązkowe, a dokumenty o których mowa w pkt.16 poświadcza za zgodność z 
oryginałem ustanowiony pełnomocnik. Również żądane przez Zamawiającego 
oświadczenie w formie wykazu dostaw podpisuje ten sam pełnomocnik. 

18. W przypadku dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, mogą być one składane w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez te podmioty. 

19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania , winny być spięte i włożone w oddzielną, 
nieprzeźroczystą kopertę, którą należy oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz 1503)”. 

 
 

12.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać do dnia 05.03.2015. do godz. 11 w siedzibie MZK, Bolesławiec 
ul. Modłowa 8, sekretariat - pokój nr. 7 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.  
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2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.03.2015. o godz. 1115 w siedzibie MZK ul. 
Modłowa 8, w świetlicy znajdującej się w budynku warsztatu . 

3.  Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem kopert z ofertami Zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert 
Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. Następnie 
odbędzie się poufne rozpatrzenie ofert przez komisję  przetargową. 

 

13.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – zał. nr 2 do siwz, jest 
wyrażoną w pieniądzu wartością dostawy stanowiącą przedmiot zamówienia, podaną w 
zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po 
przecinku). 

2. Cena ofertowa obejmuje zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia i wynikających z dokumentacji przetargowej wraz z obowiązującymi 
podatkami. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich 
formalności dotyczących realizacji zamówienia i kosztów z tym związanych. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia 
nie może być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej określonej w ofercie przez 
Wykonawcę. 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy 
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny ryczałtowej lub pominięciem elementów 
niezbędnych do wykonania umowy. 
 

14.  ROZLICZENIA Z WYKONAWC Ą  

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 

15.  KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: 

 

I.  Cena oferty: 70%:  
Punktacja 0 - 100 pkt  
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga  
Pozostałe: (cena najniższej oferty / cena oferty badanej ) x 100 x waga  

waga 

70% 

II. Warunki techniczne – 20%:  
Punktacja 0 - 100 pkt  
Łączna ilość punktów: [ ppkt 1) + ppkt 2) + ppkt 3) ]x waga  
 

waga 

20% 
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1) Materiał i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia 
(szkielet). Konstrukcja szkieletu wykonana w całości ze stali odpornej na korozję– 
nierdzewnej o parametrach zgodnych z normą PN-EN 10088 lub aluminium – 30 pkt  
2) Materiał i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia 
(poszycie boczne i dach). Dach i  poszycie boczne wykonane w całości ze stali 
odpornej na korozję nierdzewnej o parametrach zgodnych z normą PN-EN 10088 lub 
aluminium – 30 pkt  
3) Szyba czołowa dzielona w osi pojazdu – 40 pkt  
III. Posiadanie sklepu internetowego - 5%:  
Punktacja 100 pkt x waga  
W powyższym kryterium 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który załączy do oferty 
referencje pochodzące od minimum 3 miejskich przewoźników autobusowych, 
potwierdzające i oceniające działanie sklepu internetowego. 

waga 

5% 

IV. Posiadanie certyfikatu niepalności 5%:  
Punktacja 100 pkt x waga  
W powyższym kryterium 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który załączy do oferty  
certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie 
przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają 
warunek niepalności – homologacja EWG pojazdu odnośnie do palności, uzyskany 
zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku.  

waga 

5% 

 

2. Wyliczane w każdym kryterium ilości punktów zostaną zaokrąglone do drugiego 
miejsca po przecinku. 

3. Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania siwz i uzyska łącznie we 
wszystkich kryteriach najwyższą łączną ilość punktów. 

4. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

16. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY . 
 

1. Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi 
wszystkich uczestników postępowania faxem lub pisemnie oraz zamieści informację o 
wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2.   Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 z      
      zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których  

mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7 ustawy Pzp. 
 
 

17. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie, w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu 
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
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na zasadach i zgodnie z art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający informuje, że przyjmowane będą tylko gwarancje nieprzenośne, 
bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na każde żądanie Zamawiającego i obejmujące 
cały określony w umowie okres rękojmi. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach 
bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi 
być ono ważne do 30 dni po dacie końcowego odbioru robót. 
Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form 
określonych w art. 148 ust 1 pkt 2)-5) ustawy pzp Zamawiający zastrzega sobie 
konieczność przedłożenia jego projektu na min 3 dni przed terminem zawarcia umowy 
w celu sprawdzenia i weryfikacji. 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

W toku postępowania opisane w rozdziale 5 dziale VI ustawy Pzp środki ochrony prawnej 
przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp. 
Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz terminach opisanych w 
art. 182 ustawy Pzp. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna  
Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 4 - Wzór umowy  
Załącznik nr 5 - Wykaz dotychczas wykonanych dostaw 
Załącznik nr 6 - Wykaz autoryzowanych stacji obsługi 
 


