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Ostrów Wielkopolski, dnia 31 marca 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie Wielkopolskim
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.pks.ostrowwlkp.pl, e-mail: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl
tel.: 62-735-07-00, fax: 62-736-69-72
zaprasza do składania ofert

w ramach postępowania
o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego
na dostawę autobusu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000
Nr referencyjny zamówienia: 5/2S/16

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
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I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
1. Nazwa (firma) zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Adres zamawiającego: ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski
3. Czas pracy pracowników administracji: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500
4. Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony, przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „Ustawą”,
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1481),
3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458),
4) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559),
5) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231),
6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254),
7) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263),
8) ogłoszenia o zamówieniu – zamówienia sektorowe, wysłanego w dniu 31 marca 2016
r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nr referencyjny 5/2S/16,
9) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa następującego autobusu międzymiastowego:
1) zarejestrowanego po raz pierwszy nie wcześniej niż w roku 2008,
2) spełniającego warunki:
a) określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
b) określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z późn. zm.),
c) dopuszczenia do prędkości 100 km/h,
3) charakteryzującego się następującymi ogólnymi właściwościami technicznymi
i użytkowymi:
a) podwozie 2-osiowe,
b) nadwozie jednopoziomowe,
c) liczba miejsc siedzących dla pasażerów od 49 do 59,
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

d) silnik spalinowy, wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin co najmniej
EURO 3 i o mocy co najmniej 340 KM;
4) nieuszkodzonego, bezwypadkowego, nie posiadającego widocznych ubytków
w lakierze;
5) posiadającego kompletne wyposażenie, co najmniej w:
a) elektryczne podgrzewane lusterka,
b) oświetlenie indywidualne,
c) oświetlenie do jazdy nocnej,
d) indywidualne nagłośnienie audio,
e) nawiewy dyszowe,
f) ABS, ASR, ESP,
g) retarder,
h) wspomaganie kierownicy,
i) ogrzewanie postojowe,
j) klimatyzację,
k) radio, DVD, USB,
l) co najmniej 2 monitory,
m) mikrofon dla kierowcy i pilota,
n) fotele regulowane,
o) dodatkowy fotel pilota,
p) 2 drzwi sterowane pneumatycznie,
q) tachograf;
6) cechującego się estetycznym wyglądem wnętrza, tj.:
a) kompletną, czystą i nieuszkodzoną tapicerką,
b) kompletną i nieuszkodzoną wykładziną podłogową,
c) kompletnym i nieuszkodzonym poszyciem wnętrza;
7) dopuszczonego do ruchu na terenie Polski w dniu końcowego odbioru;
Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie autobusu powinny być sprawne technicznie,
a silnik suchy (bez wycieków płynów eksploatacyjnych).
Producent autobusu powinien posiadać serwis na terytorium Polski.
W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję techniczną
autobusu oraz instrukcję kierowcy i schematy instalacji układu elektrycznego,
pneumatycznego (w wersji papierowej lub na nośnikach elektronicznych).
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, w obecności przedstawicieli wykonawcy
i zamawiającego zostaną dokonane oględziny przedmiotu zamówienia – celem
sprawdzenia jego zgodności z opisem zawartym w SIWZ i złożonej ofercie. Zostanie
również przeprowadzona jazda próbna w celu sprawdzenia prawidłowego działania
podzespołów. W razie koniecznych oględzin poza terytorium Polski, na wniosek
zamawiającego wykonawca zorganizuje transport dla jego przedstawicieli, w liczbie nie
większej niż trzech.
Końcowy odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie zamawiającego.
Przed podpisaniem umowy przedmiot zamówienia podlegać będzie badaniom
technicznym w stacji kontroli pojazdów – wynik badania musi być pozytywny.
Czynności związane z rejestracją pojazdu przeprowadzi zamawiający. W przypadku, gdy
na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów zamawiającemu odmówi się
rejestracji i dopuszczenia pojazdu do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem
autobusu i dokumentów do polskich norm i wymagań poniesie wykonawca.
Po zawarciu umowy obowiązywać będzie rękojmia za wady fizyczne i prawne zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 380).
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IV. Termin wykonania zamówienia
Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego powinna nastąpić w terminie do
21 dni od daty otrzymania przez wykonawcę do podpisu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, sporządzonej zgodnie z SIWZ oraz ofertą wykonawcy i podpisanej przez
zamawiającego.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz nie podlegający
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 Ustawy.
2. Dokonywanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w drodze
weryfikacji oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI.
1.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.

2.

Wykaz dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy wykazując brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
– wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
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
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Wykaz dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy wykazując brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy:
1) potwierdzenie wniesienia wadium,
2) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2
do SIWZ,
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oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
– wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ,
4) informacja o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego – wg wzoru
określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Wykaz dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy potwierdzając, że
dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego:
1) szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu oferty (oferowanego autobusu),
zawierająca co najmniej następujące informacje: marka, typ, nr VIN, rok produkcji,
rok pierwszej rejestracji, przebieg w km, masa własna, dopuszczalna masa całkowita,
liczba miejsc pasażerskich (fotele pasażerów, fotel kierowcy i pilota, miejsca
stojące), długość całkowita, szerokość całkowita, wysokość całkowita, marka, typ
i podstawowe parametry silnika (moc, pojemność skokowa), marka, typ i ilość
przełożeń skrzyni biegów, rodzaj zawieszenia, liczba osi, typ układu hamulcowego
oraz retardera, liczba drzwi i rodzaj układu sterowania drzwiami, typ tachografu,
rodzaj, rozmiar ogumienia i stopień jego zużycia, opis nadwozia (kolorystyka, stan
profili, poszycia zewnętrznego i głównych elementów nośnych konstrukcji
autobusu), luki bagażowe (ilość, pojemność, sposób otwierania), rodzaj układu
ogrzewania i klimatyzacji, rodzaj szyb, dodatkowe wyposażenie (wyszczególnienie
jego składników); wskazane jest dołączenie fotografii lub komputerowych
wydruków zdjęć oferowanego autobusu przedstawiających w całości wszystkie
strony autobusu oraz wnętrze,
2) pisemna informacja dotycząca normy emisji spalin oferowanego autobusu.
Wykaz pozostałych dokumentów, jakie ewentualnie (w razie zaistnienia ku temu
przesłanek) zobowiązani są dostarczyć wykonawcy:
1) w razie składania oferty przez wykonawcę wpisanego do Krajowego Rejestru
Sądowego – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2) w razie składania oferty przez konsorcjum – umowa konsorcyjna,
3) w razie składania oferty przez przedsiębiorców występujących jako spółka cywilna
– umowa spółki cywilnej,
4) w razie składania oferty przez wykonawcę należącego do grupy kapitałowej – wykaz
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
5) w razie składania oferty przez upoważnionego przez wykonawcę pełnomocnika
– pełnomocnictwo.
Dokumenty wymienione w ust. 1-4 powinny być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6.
W formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii powinny być złożone:
1) pełnomocnictwo,
2) potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.
W wypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
3)

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.

2.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia lub dokumenty zamawiający i wykonawca zobowiązani są
przekazywać sobie w formie pisemnej – pod rygorem nieważności,
2) oświadczenia lub dokumenty przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed
jego upływem i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1) w sprawach proceduralnych: Maciej Pietrzykowski – tel. 62-735-07-09,
e-mail: biuro@pks.ostrowwlkp.pl,
2) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Zbigniew Bruski – tel.:
62-735-07-36, e-mail: zbruski@wp.pl.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1.
2.
3.
4.

Pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców
wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 2.000,00 PLN
(dwóch tysięcy złotych 00/100).
W tytule wadium zalecany jest zapis „Przetarg na dostawę autobusu, nr referencyjny
5/2S/16”.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45
ust. 6 Ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy: BZ WBK S. A. O/Ostrów Wlkp. nr 05 1090 1160 0000 0000 1600 9371 lub
gotówką w kasie zamawiającego przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim
(parter).

IX. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą do upływu 30 dni od terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zaleca się, aby wykonawca pozyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji.
Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia go
z postępowania.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty, w formie
w niej określonej.
Ofertę należy złożyć na formularzu „OFERTA”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ
lub w oparciu o wzór z formularza.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w treści
załączników do SIWZ, poza wypełnieniem właściwych pól i podpisaniem we
wskazanych miejscach.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca może wskazać, nie później niż w terminie składania ofert, informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być udostępniane. Informacje
te powinny być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania.
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)” i bezwzględnie dołączone jako odrębna część, nie
złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
Każda strona formularza „OFERTA” oraz co najmniej ostatnia strona każdego
z pozostałych załączonych dokumentów powinny zostać podpisane przez wykonawcę.
Ponadto dokument „OFERTA” powinien być podpisany we wszystkich rubrykach, pod
którymi widnieje dopisek „Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami”.
Wszystkie pozostałe strony załączonych dokumentów powinny być co najmniej
parafowane przez wykonawcę.
Za podpisanie zamawiający uważa podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych)
(umocowanej/-ych) z pieczątką(-ami) imienną(-ymi). Za parafowanie zamawiający
uważa
skróconą
postać
podpisu(-ów)
osoby(-ób)
upoważnionej(-ych)
(umocowanej/-ych).
Każda zadrukowana lub zapisana strona kopii załączanego do oferty dokumentu podlega
poświadczeniu za zgodność z oryginałem. Poświadczenie przez wykonawcę powinno być
opatrzone imienną(-ymi)
pieczątką(-ami)
i podpisem(-ami) osoby(-ób)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy oraz dopiskiem „za zgodność
z oryginałem” lub równoznacznym.
Zalecane jest, aby:
1) każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była kolejno ponumerowana,
2) poszczególne karty składające się na ofertę zostały ze sobą złączone
w sposób trwały (spięte, zszyte, zbindowane, itp.),
3) ewentualnie załączone do oferty inne niż wymagane przez zamawiającego
dokumenty (np. materiały reklamowe, informacyjne) stanowiły odrębną część, nie
złączoną z zasadniczą częścią ofertą w sposób trwały,
4) każda poprawka w tekście oferty była dokonana w następujący sposób:
a) skreślenie błędnego zapisu w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego
zapisu – np. jedną linią ciągłą,
b)wpisanie obok zapisu błędnego (zmienianego) – zapisu poprawnego, w sposób
czytelny, umożliwiający jego jednoznaczne odczytanie,
c) opatrzenie poprawki podpisem(-ami) i pieczątką(-ami) osoby(-ób) podpisującej
(-ych) ofertę oraz aktualną datą.
W wypadku składania ofert przez konsorcjum, załączona do oferty umowa konsorcyjna
powinna zawierać co najmniej:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi,
3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcyjnej przez któregokolwiek
z członków konsorcjum do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu
rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego po dokonaniu wyboru oferty
złożonej przez konsorcjum.
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Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez konsorcjum, które załączy umowę
przedwstępną konsorcjum lub umowę konsorcjum zawartą pod warunkiem
zawieszającym.
15. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
„Przetarg na dostawę autobusu, nr referencyjny 5/2S/16
.................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Nie otwierać przed dniem 10.05.2016 r. godz. 1215”
16. Ofertę, opisaną zgodnie z pkt X.15, należy złożyć w terminie i miejscu określonym
w pkt XI.1-2.
17. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie powinno znajdować się w zamkniętej, opieczętowanej kopercie i zostać
DODATKOWO opisane wyrazami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
18. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
19. Całość kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.

4.

Termin składania ofert: 10.05.2016 r. do godz. 1200 (decyduje czas rzeczywistego
wpływu do miejsca określonego w ust. 2).
Miejsce składania ofert: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35, I p., lok. 11
(sekretariat).
Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r. od godz. 1215.
Miejsce otwarcia ofert: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35, I p., lok. 16
(sala konferencyjna).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.

4.

5.

Wyłączną walutę ceny ofertowej stanowi PLN.
Oferta może zawierać tylko jedną cenę.
Cenę zamówienia należy określić w kwocie netto, z dokładnością do 1 PLN (zgodnie
z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług,
Dz. U. poz. 915 – z tym zastrzeżeniem, że w cenie nie uwzględnia się podatku
od towarów i usług).
Zamawiający w trakcie ustalania ceny zamówienia będzie brał pod uwagę cenę netto
za przedmiot zamówienia określoną w dokumencie „OFERTA” – chyba, że złożona
zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a
Ustawy); w takim przypadku do ceny netto zostanie doliczony podatek ustalony zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy, w tym koszt
transportu przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz udzielone rabaty
i upusty. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena, nie podlegająca
negocjacjom.
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) kryterium ceny (Kc) = 99%
najniższa cena

KC =

x 99
cena oferty badanej

2) kryterium normy emisji spalin (Kne) = 1%
norma emisji spalin z oferty badanej

Kne =

x1
najwyższa oferowana norma emisji spalin

Sposób przyznawanie punktów za normy emisji spalin: EURO 5 = 4 pkt, EURO 4 = 2 pkt,
EURO 3 = 1 pkt
2. Ocena oferty dokonywana będzie według następujących zasad:
Suma punktów (Sp) przyznanych danej ofercie:

Sp = Kc + Kne

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1.

2.

3.
4.
5.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawiadomi zamawiającego o chwili, od
której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego
(oględzin celem sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia), nie
przypadającej później niż 7 dni od otrzymaniu informacji o wyborze oferty.
Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego niezwłocznie.
W przypadku koniecznych oględzin poza terytorium Polski, wykonawca na wniosek
zamawiającego zorganizuje transport na miejsce oględzin dla jego przedstawicieli,
w liczbie nie większej niż trzech.
Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona co najmniej dwóch
przedstawicieli zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela
wykonawcy, w miejscu wskazanym przez wykonawcę. W ramach odbioru zostanie
również przeprowadzona jazda próbna, w celu sprawdzenia prawidłowego działania
podzespołów.
Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
Zamawiający odmówi odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu dostawy, jeśli nie
będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ oraz w złożonej ofercie wraz
z załącznikami.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego mniej istotnych
usterek (wad), za zgodą zamawiającego wykonawca zobowiąże się do ich
niezwłocznego usunięcia lub wymiany autobusu lub wyposażenia na wolne od
usterek (wad), w terminie wskazanym przez zamawiającego.
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6.
7.

8.

W przypadkach wymienionych w ust. 4-5 zostanie sporządzony protokół
o stwierdzonych usterkach, w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron
i podpisany przez obydwie strony.
Jeżeli przedmiot dostawy nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ oraz
w złożonej ofercie wraz z załącznikami lub zakres usterek (wad) lub braków
wyposażenia uniemożliwią ich usunięcie w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu,
oferta wykonawcy zostanie odrzucona, a czynność wyboru oferty zostanie powtórzona
albo zostanie podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania.
Dodatkowo przed końcowym odbiorem przedmiot dostawy będzie podlegał badaniom
technicznym w stacji kontroli pojazdów; wynik badania musi być pozytywny pod
rygorem odmowy odbioru przedmiotu dostawy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy

WZÓR UMOWY
„W wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu, ogłoszonego przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia
............................... r. poz. ...................................................... oraz Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
........................................... r. Nr ......................................................,
w dniu …………………………………………..…. w Ostrowie Wielkopolskim zawarta została umowa
w sprawie publicznego zamówienia sektorowego o następującej treści:

UMOWA Nr …….………………….
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
NIP 622-010-86-88, REGON 000617485, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377163,
którą reprezentuje:
- ...................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………
zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa autobusu opisanego w Załączniku nr 1 do
umowy wraz z dokumentacją umożliwiającą jego rejestrację i dopuszczenie do ruchu
oraz świadectwem homologacji, zgodnych z aktualnymi przepisami prawa,
spełniającego wymagania określone w pkt III SIWZ i odpowiadającego treści złożonej
oferty.
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2. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada odpowiedni tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem umowy,
2) przedmiot umowy jest kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia
wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) w okresie dotychczasowej eksploatacji nie nastąpiły znaczące uszkodzenia
mechaniczne dostarczanego autobusu skutkujące trwałym odkształceniem głównych
elementów nośnych konstrukcji lub trwałym naruszeniem geometrii zawieszenia,
4) wszystkie urządzenia, w które wyposażony jest dostarczany autobus, są sprawne,
5) posiada i przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji
dostarczanego autobusu.
3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami przedłożonymi do oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiada odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne
i osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją
wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez wykonawcę do podpisu
umowy w sprawie zamówienia publicznego, sporządzonej zgodnie z SIWZ oraz ofertą
wykonawcy i podpisanej przez zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym
w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną oraz pisemnie wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy 7-dniowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego
bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
3. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć w szczególności:
1) instrukcję obsługi i konserwacji autobusu oraz wyposażenia w języku polskim lub
w dowolnym oficjalnym języku Unii Europejskiej, instrukcję techniczną autobusu oraz
instrukcję kierowcy i schematy instalacji układu elektrycznego, pneumatycznego
(na elektronicznych nośnikach),
2) kartę i książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi
z postanowieniami niniejszej umowy,
3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania autobusu.
§3
1. Wartość przedmiotu dostawy – autobusu opisanego w załączniku do oferty –
wynosi ................... zł (słownie: .............................................) netto + VAT i obejmuje
wszelkie koszty niezbędne do realizacji dostawy, w tym koszt dostawy do siedziby
Zamawiającego, a także uwzględnia wszelkie udzielone rabaty.
2. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu umowy – dostarczeniu przedmiotu umowy
do siedziby Zamawiającego i jego odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokołem
z odbioru.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1, na konto wskazane
na fakturze, w dwóch następujących ratach:
1) I rata w kwocie odpowiadającej wartości netto przedmiotu dostawy – w terminie
3 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury (faksem, e-mailem lub pocztą),
2) II rata w kwocie odpowiadającej podatkowi od towarów i usług od wartości netto
przedmiotu dostawy – w terminie 90 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
oryginału faktury.
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4. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
7. Płatności będą realizowane w PLN.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy:
1) gwarancji mechanicznej na silnik, skrzynię biegów i tylny most w okresie 3 (trzech)
miesięcy od daty odbioru faktycznego przedmiotu umowy,
2) gwarancji na lakier w okresie 6 (sześciu) miesięcy od daty odbioru faktycznego
przedmiotu umowy,
3) gwarancji antyperforacyjnej w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty odbioru
faktycznego przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji wszelkie naprawy podlegające gwarancji przeprowadzane będą
w serwisach Wykonawcy i na jego koszt.
3. W przypadku braku świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych, o których mowa
w ust. 2, lub braku wykonania naprawy podlegającej gwarancji w terminie odpowiednim
do rodzaju awarii (usterki), Zamawiający będzie uprawniony do wykonania ich na koszt
Wykonawcy, zachowując roszczenia o zwrot kosztów wynikające z udzielonej gwarancji.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty
faktycznego odbioru przedmiotu umowy i kończy się po upływie 12 miesięcy.
§5
1. Strony zgodnie oświadczają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara
umowna). Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
2. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku
do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, zapłaci kary umowne liczone od
wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy w sposób następujący:
1) do 7 dni opóźnienia – 0,1% wartości za każdy dzień opóźnienia,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień – 0,2% wartości za każdy dzień opóźnienia, lecz
nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy.
3. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy przekroczy 4 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów,
jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod
rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie
i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie
wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie.
4. Jeżeli Zamawiający opóźni się z dokonaniem zapłaty za przedmiot umowy, Wykonawca
może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
5. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku, gdy:
1) wszczęte zostanie postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
2) Wykonawca wystąpi z żądaniem otwarcia postępowania celem zawarcia układu
z wierzycielami.
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7. Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164).
§6
1. W wypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają którejkolwiek ze stron
chwilowe wykonanie któregokolwiek z zobowiązań umownych, bieg określonych
terminów realizacji zobowiązań umownych będzie zawieszony na czas trwania
okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.
2. W wypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych
zobowiązań w związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona powinna zostać
poinformowana o tym fakcie w formie pisemnej, w ciągu nie więcej niż 14 dni od daty
zaistnienia ww. okoliczności.
3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się
ze swych zobowiązań umownych, strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy
w całości lub części.
§7
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania jako poufnych informacji
o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i prawnym – bez względu na ich
nośnik – jakie od siebie uzyskają, a także innych osób związanych z wykonaniem
niniejszej umowy.
2. Poufność dotyczy wyłącznie tych informacji wskazanych przez stronę niniejszej umowy,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) – co do których złożone zostanie zastrzeżenie, że nie
mogą być one udostępniane innym podmiotom. Poufność nie obejmuje tych informacji,
które są jawne w myśl przepisów o zamówieniach publicznych.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania
niezbędnych informacji organom administracji publicznej oraz osobom uczestniczącym
w wykonywaniu umowy.
§8
1.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2.Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, pod rygorem nieważności.
3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną
poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.
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§ 10
1. Wybrana oferta Wykonawcy złożona w ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu
nieograniczonym na publiczne zamówienie sektorowe, sygn. 5/2S/16, stanowi załącznik
do niniejszej umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający

Wykonawca”

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony
prawnej określone w Ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w Ustawie – w ustawie z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101,
z późn. zm.).
XVIII. Inne istotne postanowienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 i art. 134 ust. 6 pkt 4 Ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy
oraz pkt X.12.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
11. Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający:
1) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) zamieścił w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,
3) zamieścił na własnej stronie internetowej,
4) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12. Zamawiający udostępnia SIWZ na swojej stronie internetowej od dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu
składania ofert. Wykonawca może wystąpić do zamawiającego o przesłanie mu SIWZ
drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym w terminie 5 dni lub wręczenie jej w siedzibie
zamawiającego, za opłatą pokrywającą koszty druku oraz przekazania. Opłata wynosi:
1) 20,00 zł + VAT – w razie wystąpienia do zamawiającego o przesłanie SIWZ drogą
pocztową za zaliczeniem pocztowym,
2) 10,00 zł + VAT – w razie wręczenia SIWZ w siedzibie zamawiającego.
13. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ obowiązują przepisy Ustawy, przepisy
wykonawcze do Ustawy oraz subsydiarnie inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/2S/16

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu, ogłoszonym przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego
postępowania na podstawie następujących przesłanek:
1) otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości w stosunku do wykonawcy, chyba, że po
ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego,
2) zaleganie przez wykonawcę z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem wypadków gdy uzyskano
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
4) prawomocne skazanie wspólnika spółki jawnej za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) prawomocne skazanie partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
6) prawomocne skazanie komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki
komandytowo-akcyjnej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
7) prawomocne skazanie urzędującego członka organu zarządzającego osoby prawnej
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
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przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
8) orzeczenie przez sąd wobec podmiotu zbiorowego zakazu ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,
9) prawomocne skazanie wykonawców będących osobami fizycznymi za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub 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) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku,
10) prawomocne skazanie wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego odpowiednio spółki jawnej, spółki
partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej lub osoby prawnej,
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku,
11) wykonywanie przez wykonawcę bezpośrednio czynności związanych
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwanie się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
12) nie wniesienie przez wykonawcę wadium do upływu terminu składania ofert,
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych albo nie zgodzenie się na przedłużenie okresu
związania ofertą,
13) złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
14) nie wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
15) złożenie odrębnych ofert przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przy braku wykazania, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
16) poważne naruszenie w sposób zawiniony obowiązków zawodowych w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w szczególności nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
chyba, że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
....................................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
pieczęć wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/2S/16

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na

dostawę

autobusu,

ogłoszonym

przez

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka
z

ograniczoną

odpowiedzialnością,

oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
pieczęć wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/2S/16

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu, ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo

Komunikacji

Samochodowej

w

Ostrowie

Wielkopolskim

spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadczam, że
o nie przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164),*
o przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy,
w załączeniu przedkładając listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.*
*zaznaczyć znakiem „x” odpowiedni okrąg
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jest mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszyst kich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

....................................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
pieczęć wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/2S/16

INFORMACJA
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego
określonego w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu, ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo

Komunikacji

Samochodowej

w

Ostrowie

Wielkopolskim

spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, informuję, że:
o wybór złożonej przeze mnie oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,*
o wybór

złożonej

przeze

mnie

oferty

będzie

prowadzić

do

powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*
*zaznaczyć znakiem „x” odpowiedni okrąg

Poniżej wskazuję towar, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, oraz podaję jego wartość bez kwoty podatku:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

....................................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
pieczęć wykonawcy
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Nr referencyjny: 5/2S/16

Załącznik nr 5 do SIWZ
Data:
Miejscowość:

(pieczątka firmowa)

OFERTA
I. DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa wykonawcy:

Liczba lat prowadzenia działalności w zakresie realizacji zadań tożsamych do przedmiotu
zamówienia:
Adres:
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Województwo

-

Nr lokalu
Powiat
R

NIP
Tel.
e-mail:

REGON
fax

ew.kom.
www:

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego nr referencyjny: 5/2S/16
ogłoszonego przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.
ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski
na:
dostawę autobusu
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III. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO WIADOMOŚCI ZAPISÓW SIWZ:
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości wszystkich informacji określonych w SIWZ i zapewniam
realizację zobowiązań wynikających z postanowień SIWZ związanych ze złożeniem oferty.
Przepisy prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych obowiązujące na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej są mi znane. W razie wyboru niniejszej oferty, w imieniu wykonawcy
zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, odpowiadającą w zakresie wszystkich
postanowień wzorowi umowy określonemu w SIWZ.

Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami

IV. WARUNKI OFEROWANE, ZGODNIE Z PKT XII i XIII SIWZ:
Całość zamówienia zawierająca wszystkie koszty wykonawcy:
Cena netto (bez VAT),
w PLN, z
.........................................................., słownie: ......................................................................................................
zaokrągleniem
do 1 złotego
...................................................................................................................................................................... złotych
Norma emisji spalin
....................................

Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami

V. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO OFERTY:
1) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do oferty
2) odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
Załącznik nr 2 do oferty
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Załącznik nr 3 do oferty
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS albo KRUS
Załącznik nr 4 do oferty
5) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp Załącznik nr 5 do oferty
6) potwierdzenie wniesienia wadium
Załącznik nr 6 do oferty
7) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 7 do oferty
8) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 8 do oferty
9) informacja wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 8 do oferty
10) szczegółowa specyfikacja techniczna autobusu
Załącznik nr 9 do oferty
11) informacja dotycząca normy emisji spalin autobusu
Załącznik nr 10 do oferty
12) ew. informacja z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp
Załącznik nr …... do oferty
13) ew. umowa konsorcyjna
Załącznik nr …... do oferty
14) ew. umowa spółki cywilnej
Załącznik nr …... do oferty
15) ew. wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej
Załącznik nr …... do oferty
16) ew. pełnomocnictwo
Załącznik nr …... do oferty
17) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

....................................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
pieczęć wykonawcy

