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„Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

 
Kiełpin, dnia 18 grudnia 2019 r.  

Nr postępowania: ZP 1/2019 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  
kwoty 443 000 euro  

 
na 

 
 

Dostawę  2 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów 
komunikacji miejskiej 

 
 
 
 
 

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem miniPortalu  
 
 

 
 
 
 
 
 

         Zatwierdzam 
 Prezes Zarządu 
 mgr inż. Bogdan Marcińczyk 

 
 
 

Numer Ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.: 2019/S 248-616476 
Identyfikator postępowania:  d57439aa-fd1c-4e77-bf99-d3d254bfaf2d 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z 
o.o., Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. Z administratorem można skontaktować 
się poprzez adres email: ado@kmlomianki.info lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostawę  2 sztuk 
fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, nr ZP.1/2019 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
 
 
 

mailto:ado@kmlomianki.info
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SPIS TREŚCI: 

 

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. 

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.  

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. 

Rozdział 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział 18 Załączniki do SIWZ. 
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1. Nazwa (firma) 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: zamowienia.publiczne@kmlomianki.info, ePuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal posiadającą 

adres: /KM_Lomianki/SkrytkaESP 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://kmlomianki.info/  
Adres do korespondencji: Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki 
Adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx 
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 
euro.  

2.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-
u: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: 
zamowienia.publiczne@kmlomianki.info  

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.   
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
2.8. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy 

składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
2.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp. 
2.12. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy, u których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 
2.13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.  
2.14. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia.  

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych 

autobusów komunikacji miejskiej. 
3.2. Klasyfikacja dostawy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34121400-5 autobusy 

niskopodłogowe.  
3.3. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ Zamawiający wskazał znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło 

lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 
techniczne lub systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://kmlomianki.info/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
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równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i 
jakości.  

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w 
załącznikach: 
1.1. Księga identyfikacji wizualnej pojazdów obsługujących linie organizowane przez Zarząd 

Transportu Miejskiego (wyciąg) oraz samochodów mobilnej służby zabezpieczenia ruchu; 
1.2. Funkcjonalność Systemu Informacji Liniowej (SIL) – układ i sekwencja treści; 
1.3. Wymagania techniczne w zakresie Systemu Okresowego Raportowania Parametrów 

Pracy Pojazdu oraz Rejestru obsady zadań przewozowych oraz Rejestru Pojazdów. 
 

Podwykonawcy  

3.5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

3.6. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 

wskazania w ofercie (np. w formularzu oferty w pkt. 11) części zamówienia, których 

wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) 

podwykonawców, o ile są już znane. W przypadku braku informacji o części zamówienia, 

która zostanie powierzona podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam 

zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 

3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia. 

3.8. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez 

Wykonawcę. 

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w pkt. 3.7., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

3.10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

3.12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3.13. Postanowienia pkt. 3.10. i 3.11. stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 
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3.14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

4. Termin wykonania zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do 28 września 2020r. 
Termin wykonania zamówienia musi uwzględniać procedurę odbioru opisaną w § 4 wzoru umowy -
załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4ustawy Pzp z 
wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 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 ustawy Pzp; 

5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
5.5.1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym 
zakresie. 

5.5.2.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem 
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 2 000 000,00 
zł (słownie: dwa miliony złotych).  

5.5.3.  Zdolności technicznej lub zawodowej  
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym 
zakresie. 

5.3. 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. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

5.5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów: 
5.5.1.  Wykonawca, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.5.2.  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp z wyłączeniem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 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 ustawy Pzp. 

5.5.3.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.5.4.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
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warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt. 5.2. 

 
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 ust. 1 i 4 
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. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 
i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

 
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
UWAGA!!!  
Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z Instrukcją korzystania 
z miniPortalu, która jest dostępna pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-
miniPortal-ePUAP.pdf oraz stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  
 
6.1. Wykonawca składa wraz ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6.1.1. Wykonawca sporządzi ww. oświadczenie przy wykorzystaniu systemu dostępnego 
poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl lub poprzez inne 
dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 
utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego 
pliku ESPD, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym 
następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt 

6.1.3. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została 
udostępniona  na  stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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JEDZ-ESPD.pdf    
6.1.4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 162). 

6.1.5. Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą 
„Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) tj. 
do złożenia ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków udziału w 
postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). W takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać 
dalszych pól części IV formularza, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału 
w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania 
konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu 
(kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w 
oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego. 

6.1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ 
(załącznik nr 3 do oferty) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

6.1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 
dotyczące tych podmiotów.  

 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2020), 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 nr 2.1. do formularza oferty. Wykonawca w przypadku zaoferowania autobusu 
o technicznych i funkcjonalnych parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego 
zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego poprzez opisanie 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. 
 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia kryterium oceny ofert (złożenie poniższych 
dokumentów uprawnia Zamawiającego do przyznania dodatkowych punktów w zakresie oceny 
ofert):  
 

6.2.4. Aktualną homologację lub certyfikat który podlegać będzie ocenie w kryterium oceny 
ofert) potwierdzający spełnienie wymogów homologacji w zakresie wytrzymałości 
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konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy 
dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich 
konstrukcji nośnej).  

6.2.5. Aktualną homologację lub certyfikat potwierdzający Spełnienie wymogów w odniesieniu do 

palności wnętrza autobusu zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne 
dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów 
samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622].  
 

 
6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 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 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.3.1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. 
wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa 
osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.3.2.  UWAGA! Powyższego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. 
 

6.4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

 
6.4.1.  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z wyłączeniem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 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 ustawy Pzp: 

6.4.1.1. 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;  

6.4.1.2. 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 – wg wzoru - 
załącznik nr 5 do SIWZ; 

6.4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru - 
załącznik nr 6 do SIWZ; 

6.4.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

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. 
 

6.4.3. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu: 



Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.   10 | S t r o n a  
 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
 

6.4.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 
 

 
6.5. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1.1. 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. 

6.5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.2. SIWZ -
 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

6.5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5.1. i 6.5.2.  powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.5.4. 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. 6.5.1. i 6.5.2., 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. Postanowienie pkt. 6.5.3. 
stosuje się w odniesieniu do aktualności dokumentu. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.  

 
 

7.1. Informacje ogólne  
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.   11 | S t r o n a  
 

3. Pan Piotr Nowicki – Dyrektor ds. techniki i przewozów, tel. 22 751-33-79 wew. 26 email: 

techniczny@kmlomianki.info; 

4. Pani Nina Burzyńska – Zamówienia publiczne, tel. 22 751-33-79 wew. 26, email: 

zamówienia.publiczne@kmlomianki.info.   

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 

do komunikacji. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.  

 

7.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email zamówienia.publiczne@kmlomianki.info.  

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium.  

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN 
(słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych). 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
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8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
8.2.1. pieniądzu; 
8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
8.2.3. gwarancjach bankowych; 
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
8.2.5. 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 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).  

8.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu  składania ofert. 
8.4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych 

ograniczeń sprzecznych z Ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość 
zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

8.5. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty 
kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego), tj. gdy:  

8.5.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  

8.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
8.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy;  
8.5.4. 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, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 

8.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 
78 8009 0007 0004 9184 9001 0008 BIC Banku- SWIFT code POLUPLPR. 
Wadium winno być odnotowane do upływu terminu składania ofert na ww. rachunku 
bankowym - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto 
Zamawiającego.  

8.7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w 
formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci 
elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika 
instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i 
wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, 
chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza 
Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – 
kopii dowodu wykonanej operacji. Dokument należy złożyć wraz z ofertą poprzez 
miniPortal.  

 
8.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 

8.8.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 

8.8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
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8.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
 

9. Termin związania ofertą.  
 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
 

10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
10.1. Oferta mu być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 
Regulaminie korzystania z miniPortal i Instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

10.2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 
Aplikacja NIE jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

10.3. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten 
numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnej zmiany lub 
wycofania oferty. 

10.4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Jeżeli na 
ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego 
folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem). W 
kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

10.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 
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10.6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór JEDZ 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

10.7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

10.9. Do przygotowania oferty zaleca się: 
10.9.1. wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2  do SIWZ. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 
wzoru formularza oferty oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze 
informacje na początku treści oferty. 

10.9.2. Do oferty należy dołączyć: 
10.9.2.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik; 
10.9.2.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - 
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie o 
udział w postępowaniu; 

10.9.2.3. JEDZ dla Wykonawcy i podwykonawców zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ; 

10.9.2.4. potwierdzenie wniesienia wadium. 
10.10. JEDZ musi być złożony w oryginale. 
10.11. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być 

podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania 
Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być 
dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 
 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal i 
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

11.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

11.3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

11.4. Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10:00. 
11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020 r., o godzinie 10:15. 
11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

11.7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, Kiełpin, pokój nr 1.  
 
 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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 oferty.  
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: 

Sp = C + Te 

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą 
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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13.5. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów: 
 

1) CENA [C]- max 80 pkt.  
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto wg poniższego wzoru: 

 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 

 

4 

 szyba przednia składająca się z 3 części (część górna 
-  tablicy diodowej, część lewa i część prawa) 
podzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu 

4 pkt. 

 inne rozwiązanie szyby przedniej 
0 pkt. 

T2. 

Podatność do napraw 
powypadkowych –
podział poszycia 

 

4 

 Wykonanie poszycia bocznego w sposób 
umożliwiający wymianę jego poszczególnych 
elementów bez konieczności jego późniejszego 
klejenia, zgrzewania, nitowania lub spawania na całej 
wysokości licząc od dolnej krawędzi autobusu do 
podszybia 

4 pkt. 

 Zaoferowanie innego rozwiązania poszycia bocznego 
0 pkt. 

T3. 
Konstrukcja szkieletu 
podwozia – wykonanie 
antykorozyjne 

4 

 stal odporna na korozję, nierdzewna wg PN-EN-
10088, 

4 pkt. 

 zabezpieczenie przeciw korozji metodą katoferezy 
zanurzeniowej kpl. kratownicy 

0 pkt. 

T4. 

Spełnienie wymogów 
homologacji w zakresie 
wytrzymałości 
konstrukcji nośnej 
dużych pojazdów 
pasażerskich (Regulamin 
nr 66 Europejskiej 
Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG 
ONZ) – Jednolite przepisy 
dotyczące homologacji 
dużych pojazdów 
pasażerskich w zakresie 
wytrzymałości ich 
konstrukcji nośnej) 

4 

 spełnia  4 pkt. 

 nie spełnia 0 pkt 

T5. 
Spełnienie wymogów w 
odniesieniu do palności 

2  spełnia 2 pkt. 
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wnętrza autobusu 
zgodnie z częścią I 
Regulaminu nr 118 
Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ) – Jednolite 
przepisy techniczne 
dotyczące palności 
materiałów używanych w 
konstrukcji niektórych 
kategorii pojazdów 
samochodowych oraz ich 
odporności na działanie 
paliw lub smarów 
[2015/622] 

 nie spełnia 

0 pkt. 

T6. 
Udzielenie gwarancji na 
całość pojazdu  

2 
 3 lata 2 pkt. 

 2 lata 0 pkt. 

 

13.6. 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 najkorzystniejszej 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami pkt 15 siwz. 

14.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy 
zgodnie ze wzorem umowy, który stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. 

14.3. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą 
współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). 

14.4. Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie 
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: 

14.4.1. 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. 

14.4.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie producenta oferowanego 
silnika o minimalnym okresie międzyobsługowym. 

 
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8 % wartości ceny 
oferty.  

15.2. Zabezpieczenie zostanie zwolnione, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze Umowy.  
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15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, 
poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.  

15.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie 
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 
określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

15.5. 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. Tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.  

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt. 15.3.  

15.7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

 
16. Wzór umowy.  

16.1 Załącznikiem nr 7 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 stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ, na podstawie przepisów określonych w art. 144 ustawy Pzp.   

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
 

17.1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej, określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp. 

17.2. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
17.2.1. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy Pzp - 10 dni. 

17.2.2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 
180 ust. 5 ustawy Pzp - 15 dni. 

17.2.3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a 
jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej - 10 dni. 

17.2.4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w 
terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia - 10 dni. 
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18. Załączniki do SIWZ.  
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami: 
1.1 Księga identyfikacji wizualnej pojazdów obsługujących linie organizowane przez Zarząd 

Transportu Miejskiego (wyciąg) oraz samochodów mobilnej służby zabezpieczenia ruchu; 
1.2  Funkcjonalność Systemu Informacji Liniowej (SIL) – układ i sekwencja treści; 
1.3 Wymagania techniczne w zakresie Systemu Okresowego Raportowania Parametrów Pracy 

Pojazdu oraz Rejestru obsady zadań przewozowych oraz Rejestru Pojazdów.  
 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty,  
wraz z załącznikiem 2.1. opis techniczny oferowanego autobusu oraz  
załącznikiem 2.2. - Warunki techniczno - eksploatacyjne podlegającej ocenie punktowej. 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy - Formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ). 
 
Załącznik nr 4 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 5 do SIWZ - Wzór Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 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. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – Wzór umowy. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – klucz publiczny.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ – Instrukcja korzystania z miniPortalu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


