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Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

21.03.2017 r., opublikowane w dniu 23.02.2017 r. pod nr 2017/S 058-108424 oraz w dniu 

24.03.2017 r. zamieszczone: na stronie internetowej Zamawiającego - www.kmlomianki.info  

i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. SIWZ została zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.032017 r. 
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Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących 

tematycznych rozdziałów: 

 

ROZDZIAŁ 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ 2  Tryb udzielenia zamówienia. 

ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia. 

ROZDZIAŁ 5 Warunki udziału w postępowaniu  

ROZDZIAŁ 5a Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

ROZDZIAŁ 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 

 ROZDZIAŁ 8 Wymagania dotyczące wadium. 

ROZDZIAŁ 9 Termin związania ofertą. 

ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania ofert. 

ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 

ROZDZIAŁ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z 

obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego. 

ROZDZIAŁ 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

ROZDZIAŁ 15  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 16 Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 

ROZDZIAŁ 17  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

ROZDZIAŁ 18 Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 

ROZDZIAŁ 19 Sposób uzyskania SIWZ. 

ROZDZIAŁ 20 Udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ 21 Unieważnienie postępowania. 

ROZDZIAŁ 22 Załączniki do SIWZ. 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

               Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

Tel. +48 227513379 i +48 227512175 fax. +48 227513379  w 25 

REGON 01227136200000 

NIP 118-07-46-143 

E-mail: techniczny@kmlomianki.info 

Adres do korespondencji: Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 o wartości szacunkowej większej 

od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wraz z przepisami 

wykonawczymi.  

2.2 Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy 

składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.6 Zamawiający  nie przewiduje zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

2.8 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 

2.9 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 

2.10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.11 Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy o których  mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1) -8) ustawy pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych  autobusów komunikacji 

miejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 6 i 7 do SIWZ.  

3.2.  Klasyfikacja dostawy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny kod CPV: 34121400-5   Autobusy niskopodłogowe.   

4. Termin wykonania zamówienia. 
 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 150 dni od daty zawarcia umowy.  

UWAGA! 

 Termin dostawy podlega ocenie w kryterium oceny ofert i zostanie określony w umowie na 

podstawie oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 

wykonanie dostawy autobusów w okresie innym niż dopuszczony przez Zamawiającego, to jego 

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w  postępowaniu dotyczące: 

5.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

 

5.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

 

5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej.   

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

wykonał – w tym okresie należycie co najmniej dwa zamówienia (umowy, kontrakty) 

polegające na dostawie minimum po 1 sztuce fabrycznie nowych niskopodłogowych 

autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającymi 

normę czystości spalin Euro 6, autobusów  klasy MAXI – dwunastometrowych. 

Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych wersjach 

wynikających z indywidualnych potrzeb Odbiorców w pozostałym zakresie. 

 

5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1.3 

siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów (na zasadzie 

określonej  w art. 22a ustawy Pzp)  warunek o którym mowa w pkt. 5.1.3 SIWZ zostanie 

spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających  się o 

udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden  z podmiotów o  których  mowa powyżej 

spełni łącznie wymagany ww. warunek. 

 

5.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, za 

wyjątkiem sytuacji określonej w art. 133 ust. 4 ustawy pzp   art. 24 ust 1pkt 13 lit d, oraz w 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba o której  mowa w tym przepisie 

została  skazana  za przestępstwo  wymienione  w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit.d. 

5.6 Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż zastrzega sobie możliwość najpierw 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.7 Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp odrzucenie oferty, w 

której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw z 

którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, 

wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie 
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przekracza 50%. Weryfikacja powyższego nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. 

 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców także na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z 

późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: 

 

6.1.1 Aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia – (JEDZ) w zakresie wskazanym 

w Załączniku Nr 2 do  SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne 

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

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.  Oświadczenie składa się na formularzu 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 

dyrektywy 2014/25/UE.  

6.1.2 Wykonawca, może wypełnić JEDZ przy wykorzystaniu serwisu eESPD udostępnionego 

przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd  

6.1.3 Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub 

wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik xml powinien, 

zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, 

ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD. 

6.1.4 Tak przygotowany formularz, po jego podpisaniu, może zostać przekazany 

Zamawiającemu.  

 

6.1.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w 

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

na żądanie Zamawiającego składa także  jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

 

6.1.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

którym mowa w pkt 6.1.1- JEDZ, SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw do 

http://ec.europa.eu/growth/espd
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wykluczenia oraz  spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

6.1.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także  jednolite 

dokumenty dotyczące tych podmiotów, o którym mowa w pkt 6.1.1 – JEDZ, SIWZ. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie 

określonej w art. 22a ustawy Pzp składa  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
 

6.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 
6.2.1 Kopię „Świadectwa homologacji typu pojazdu” oferowanego autobusu z uwzględnieniem 

zgodności wariantu i wersji, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu 

potwierdzającego bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnienie warunków 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 

2003 r. nr 32 poz. 262 z póź. zm. tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 951), lub kopię 

aktualnego europejskiego "Świadectwa homologacji typu" wydanego dla oferowanego 

autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Kopię "Świadectwa homologacji typu pojazdu" Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

wraz z ofertą. 

6.2.2 Opis techniczny oferowanego autobusu, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik A do formularza oferty. Wykonawca w przypadku zaoferowania autobusu o 

technicznych i funkcjonalnych parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego 

zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (załącznik A do formularza 

oferty) przez wpisanie słowa „spełnia” w każdej z pozycji. 

6.2.3 Wyniki badania wielkości zużycia paliwa dla oferowanego autobusu wg testu SORT 2, 

wykonanego przez certyfikowaną jednostkę w  litrach na 100km. 

6.2.4 Opis techniczny oferowanych autobusów sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz.  

 

6.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, działając 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. 2016 , poz.1126.). 

 

6.4 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda; 

 

6.4.1 Wykazu dostaw  polegających na wykonaniu dwóch zamówień (umowy, kontrakty)  

polegających na dostawie minimum po 1 sztuce fabrycznie nowych niskopodłogowych 

autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającymi 

normę czystości spalin Euro 6, autobusów klasy MAXI – dwunastometrowych. 

Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych wersjach 

wynikających z indywidualnych potrzeb Odbiorców w pozostałym zakresie -  wykonanych 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i 

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

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
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wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

6.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda: 

 

6.5.1  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust.1 ustawy Pzp:  

 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  

3)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) 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;  

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).  

 

6.5.2 Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  

 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

 

6.5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.:  
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1)  6.5.1 pkt 1) niniejszej SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp,  

2) 6.5.1 pkt 2) i 3) oraz 6.5.2 pkt 1) SIWZ – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 

6.5.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.3. pkt 1 i pkt 2) lit. b niniejszej SIWZ, powinny być 

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

Dokument, o którym mowa w pkt 6.5.3 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

6.5.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 6.5.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.5.4  stosuje się.  

6.5.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5.1  pkt 1) niniejszej SIWZ, składa dokument, o 

którym mowa w pkt 6.5.3 pkt 1 niniejszej SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt.6.5.4 SIWZ 

zdanie pierwsze stosuje się.  

 

6.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie 

określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp składa 

dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.5.SIWZ. 

 

6.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wzór Oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej osób Załącznik Nr 

3  do  SIWZ). 
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6.8 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, odnośnie składanych dokumentów, oświadczeń 

zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

 

6.9 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.10.1 Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia.  

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 

 

7.1 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony  mogą przekazywać pisemnie, 

faksem lub droga elektroniczną za wyjątkiem  oferty, umowy  oraz oświadczeń i  

dokumentów wymienionych w rozdziale 6  SIWZ - które muszą zostać złożone w formie 

pisemnej. 

7.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę dla 

których nie została zastrzeżona forma pisemna należy składać w formie elektronicznej na 

adres e-mail: techniczny@kmlomianki.info, w formie pisemnej na adres: KMŁ Sp. z o.o. ul. 

Rolnicza 248, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 

informacje przekazywane przez Wykonawcę w formie faksu należy przesyłać na numer 

faksu: +48 22 751 33 79 wew. 25. Dokumenty złożone przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej na żądanie każdej ze Stron  wymagają  niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania.  

7.3 Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania 

należy przesłać na techniczny@kmlomianki.info, numer faksu +48 22751 33 79  wew. 25 lub 

przekazać drogą pocztową na adres wskazany powyżej. 

 

7.4 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania oraz  umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego. Przedłużenie  terminu  składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu składania pytań/wyjaśnień.  

7.5 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Piotr Nowicki – Dyrektor ds. technicznych.  

7.6 W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający  udostępnia na  stronie internetowej.  

7.7 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców. 

7.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny 

jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:techniczny@kmlomianki.info
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Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona również na 

stronie internetowej, jeżeli zmiana treści SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu - Zamawiający dokona również zmiany ogłoszenia. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN 

(słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych). 

8.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu  składania ofert. 

8.3 Wadium można wnieść w pieniądzu. 

8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 

78 8009 0007 0004 9184 9001 0008 BIC Banku- SWIFT code POLUPLPR. 
8.5 Wadium  winno być odnotowane do upływu  terminu składania ofert  na w.w rachunku 

bankowym - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto 

Zamawiającego.  

8.6 Wadium wnoszone w innych formach (poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Dz. U. z 2007  nr 42 

poz. 275) należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Kiełpinie przy ul. 

Rolniczej 244, 05-092 Łomianki parter pokój nr 2  (jednocześnie dołączając kopię do oferty), 

lub wraz z ofertą. Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą składa oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten 

nie powinien być spięty na trwale z ofertą. Ww. dokument prosimy umieszczać w ofercie w 

„koszulce”(z uwagi na wymóg art. 46 ust. 1 ustawy – zwrot wadium).  

8.7 Brak wniesienia wadium spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy - art. 89 ust. 1 pkt. 7b 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.8 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zostało ono 

zwrócone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli  

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

8.10  Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.11  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

 

8.11.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy 

Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp ,pełnomocnictw  lub nie 

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

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

8.11.2 Wykonawca, którego oferta była wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

8.12 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium, 

które zostało wniesione w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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9. Termin związania ofertą. 

 

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.  

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9.3 Wykonawca samodzielnie lub  na wniosek Zamawiającego może  przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym  że  Zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu  związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres,  nie dłuższy niż 60 dni. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

10.1  Oferta musi zawierać  następujące oświadczenia i dokumenty: 

10.1.1 Wypełniony Formularz Oferty sporządzany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik  nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr A i B.  

10.1.2 Oświadczenie JEDZ  o którym  mowa w pkt 6.1.1 z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

10.1.3 W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów - 

zobowiązanie tych podmiotów.  

10.1.4 Ewentualne pełnomocnictwa. 

 

10.2 Oferta musi  być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub  

inną trwałą i  czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby  upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy  oraz do  zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej   

cenie oferty. 

10.3 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

10.4  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę.  

10.5 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.6  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

10.7 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.8 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
10.9  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

10.10 Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10.11 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 
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będzie ich odtajnieniem. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty.        

 

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.4 należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego znajdującej  się w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, parter. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia  04 maja 2017 r. o godz. 10.00.  

11.3  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 maja 2017 r. o godz.10:10 w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, Kiełpin, pokój nr 1. 

11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.  

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, 

gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę 

należy oznakować w niżej podany sposób:  

 

11.5 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda    kwotę   

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o  których  mowa w art. 86 ust. 4  ustawy 

Pzp. 

11.7  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.kmlomianki.info  -  

zamówienia publiczne,  informacje  dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- cen złożonych ofert. 

11.8  Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca po upływie terminu do wniesienia odwołania, 

niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o  złożeniu oferty po terminie-  zgodnie z zapisem 

art.84  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11.9 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

11.10  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa 

punkt 11.4 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 

11.11  Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty 

po upływie terminu składania ofert.  

 

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

 

 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

ul. Rolnicza 248 

05-092 Łomianki, Kiełpin, 

 

 Oferta do przetargu nieograniczonego pn. 

 

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej 
 

„Nie otwierać przed dniem  04 maja 2017r. godz. 10
10

." 

 
 

 

http://www.kmlomianki.info/
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12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

12.2 Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do 

zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia,  

oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia.  

12.3 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  wszelkich niezbędnych informacji, które mogą 

być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż 

wyklucza się możliwość  roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięciem elementów  niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

12.4  Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne  części składowe, wydają się rażąco  niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i  budzą wątpliwości  Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SIWZ, lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących  wyliczenia ceny, w szczególności w 

zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

12.5 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 

13.1  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie  uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy  bilans  

punktów w  poniższym kryterium. 

13.2 Zamawiający działając zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z 

dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 

odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96, poz. 

559) odstępuje od określania innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 

odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i 

N.  

13.3 Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 
 

LP. KRYTERIUM WAGA 

1. Cena [C] całkowita brutto dostarczonych pojazdów 80 % 

2. Warunki techniczno-eksploatacyjne [Te] 20% 

 

13.4 Obliczenie całkowitej ilości punktów dla danej oferty: 

Suma punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

X = C + Te 

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13.5 Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów: 

 

1) CENA [C]- max 80 pkt.  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto wg poniższego wzoru: 
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  x 80 pkt. 

 

2) WARUNKI TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE [Te] – max 20 pkt. 

W powyższym kryterium warunki techniczno-eksploatacyjne oceniane będą wg poniższej 

tabeli:  Te= T1+T2+T3+T4+T5+T6 

 

LP. 
Nazwa badanego 

parametru 

Max. 

Liczba 

punktów 

Metodologia oceny 

T1.  

Podatność do napraw 

powypadkowych –

szyba przednia 

 

2 pkt. 

 szyba przednia składająca się z 3 części (część górna, 

część lewa i część prawa) podzielona w pionie 

wzdłuż osi pojazdu 

2 pkt. 

 szyba przednia składająca się z 2 części (część lewa i 

część prawa) podzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu 

1 pkt. 

 szyba jednoczęściowa 
0 pkt. 

T2. 

Podatność do napraw 

powypadkowych –

podział poszycia 

 

3 pkt. 

 poszycia boczne zewnętrzne w pasie podokiennym, 

podzielone pionowo i  poziomo 
3 pkt. 

 poszycia boczne zewnętrzne w pasie podokiennym, 

podzielone pionowo  
1 pkt. 

 poszycia boczne zewnętrzne w pasie podokiennym, 

jednolite 
0 pkt. 

T3. 

Konstrukcja szkieletu 

podwozia – wykonanie 

antykorozyjne 

2 pkt. 

 stal odporna na korozję, nierdzewna wg PN-EN-

10088, 
2 pkt. 

 stal o podwyższonej jakości zabezpieczona przeciw 

korozji metodą katoferezy zanurzeniowej kpl. 

kratownicy 

0 pkt. 

T4. 

Obsługa serwisowa 

klimatyzacji – ilość 

czynnika chłodzącego 

 

3 pkt. 

 ilość czynnika R 134a – do 7 kg  3 pkt. 

 ilość czynnika R 134a – powyżej 7 kg 0 pkt 

T5. 
Ilość miejsc pasażerskich 

- ogółem 
5 pkt. 

 powyżej 99 osób 5 pkt. 

 do 99 osób 0 pkt. 

T6. Termin dostawy 5 pkt. 

 do 90 dni 5 pkt. 

 od 91 do 120 dni 2 pkt. 

 od  121  do 150 dni 0 pkt. 

 

3.3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punktów. 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty 

 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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14.1 Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli 

zawiadomienie zostało przesłane przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 

dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

14.2 Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej,  

w przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu została złożona tylko  jedna oferta. 

14.3  Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeżeli było wymagane), Zamawiający może  wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania z art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

14.4 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie 

Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: 

1. Wykonawca nie będący producentem musi złożyć: 

1) Zobowiązanie producenta do udzielenia gwarancji jakości na oferowane autobusy na 

warunkach przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie, które uwzględniają wymagania 

Zamawiającego w tym zakresie, określone szczegółowo w załączniku nr 5 i 6 do siwz, 

podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowanie producenta, 

2) Zobowiązanie producenta do udzielenia autoryzacji na wykonywanie obsługi technicznej 

oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych każdego z dostarczonych autobusów na 

warunkach przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie które uwzględniają wymagania 

Zamawiającego w tym zakresie, określone szczegółowo w załączniku nr 5 i 6 do siwz, 

podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowanie producenta, 

2. Wykonawca będący sprzedawcą (serwisem), który jest związany z producentem na zasadach 

stosunków własności i jest upoważniony do sprzedaży jego wyrobów, może przedstawić 

własne oświadczenie ws. warunków udzielenia gwarancji jakości oraz może udzielić 

autoryzacji na wykonanie obsług technicznych oraz napraw gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych każdego z dostarczonych autobusów, w uwzględnieniem wszystkich 

wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 5 i 6 do siwz, jeżeli fakt zależności (z 

tytułu stosunków własności), Wykonawcy od producenta, wykazanego w „Świadectwie 

homologacji typu pojazdu”, będzie wynikał jednoznacznie z dokumentów rejestracyjnych 

Wykonawcy.  

3. W każdym przypadku, Gwarant musi złożyć oświadczenie, że zobowiązania z tytułu 

udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości przechodzą na jego ewentualnych następców 

prawnych.  

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej  „za 

zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum –  określającą w 

szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie  możliwości  

wypowiedzenia  umowy  konsorcjum   przez któregokolwiek  z jego członków  do czasu  

wykonania zamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

5.  Wykonawca złoży oświadczenie producenta oferowanego silnika o minimalnym okresie 

międzyobsługowym. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie wg 

wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
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15.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Zamawiający ma prawo do potrącenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy kar umownych i wszelkich należności wynikających z umowy.   

15.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. 78 8009 0007 0004 9184 9001 0008 BIC 

Banku- SWIFT code POLUPLPR. 

15.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

15.5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

15.6 Zamawiający zwraca 70 % kwoty  zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego 

protokołem odbioru dostawy. 

15.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia. Zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

 

16.   Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 
 

16.1 Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ jest wzór umowy stanowiący integralną część  

niniejszej SIWZ.  

16.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę 

 z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy. 

16.3 Zmiany do umowy  mogą być wprowadzone  zgodnie ze wzorem umowy, na podstawie 

przepisów określonych w art. 144 ustawy Pzp.   

 

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

17.1 Środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

niniejszej ustawy. 

 

 

18. Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 

 

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). 

 

19. Sposób uzyskania SIWZ. 

 

Na stronie internetowej: www.kmlomianki.info, lub na pisemny wniosek w siedzibie 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki, Kiełpin. 

 

 

 

http://www.kmlomianki.info/
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20. Udzielenie zamówienia. 

 

20.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania 

 i którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia 

kryteriów określonych w SIWZ.  

20.2 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

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

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

(Zamawiający zamieści  powyższe informacje na stronie internetowej Zamawiającego) oraz 

zawiadomi o 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 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

21. Unieważnienie postępowania. 

 

Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych 

w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

22. Załączniki do SIWZ.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty, wraz z załącznikiem A - Formularz 

techniczny oferowanego autobusu oraz Załącznikiem B - Warunki techniczno - eksploatacyjne 

podlegającej ocenie punktowej.  

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy - Formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (JEDZ). 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ – Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ – Oświadczenie o udziale towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym 

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

dyrektywy 2014/25/UE. 

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ –Wzór umowy. 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SIWZ – Wzór tapicerki siedzeń. 

ZAŁĄCZNIK NR 8  do SIWZ – Opis techniczny autobusów.  

 

 

 

 

 

 

 


