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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej (SIWZ) 

na 

Dostawa 15 szt. autobusów dla Związku Gmin "Podkarpacka 

Komunikacja Samochodowa" w ramach projektu  Rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie 

ROF". 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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1. ZAMAWIAJACY 
ZWIĄZEK GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" 
AL. WYZWOLENIA 6 
35-959 RZESZÓW 
tel. 17 86 03 203 

       fax 17 86 03 205 
 e-mail: zamowienia@zgpks.rzeszow.pl  
adres strony internetowej: http://www.zgpks.rzeszow.pl/ 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - 
prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 
Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 
Postępowanie prowadzi się w języku polskim, Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń i oferty w języku obcym.  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 15 szt. autobusów dla Związku Gmin 

"Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w ramach projektu  Rozwój 
gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 
usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF". 

 
Wymagania ogólne autobusów 11,5 – 12,5 m 
Przedmiotowe autobusy muszą być pojazdami tej samej marki, wyprodukowane przez 
tego samego producenta, muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej 
niż w 2018 roku, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Za fabrycznie nowy uznaje się 
autobus nieużywany, o przebiegu nie większym niż 3500 km, nie rejestrowany 
wcześniej, nie używany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań. Zamawiający 
wymaga, aby oferowane autobusy nie były prototypami. Wszystkie autobusy muszą 
posiadać tę samą stylizację i kolorystykę.  
 Zaoferowane pojazdy: 

- muszą być przystosowane do warunków środowiska, w jakich będą eksploatowane,   
wytrzymywać oddziaływanie warunków klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza i 
zapylenia, 

- muszą być odporne na działanie środków używanych do zimowego utrzymania dróg, 
a także na działanie środków czyszcząco-myjących, 

-  muszą posiadać powłokę lakierniczą umożliwiającą codzienne mechaniczne mycie.  
Wszystkie autobusy dostarczone Zamawiającemu stanowiące przedmiot zamówienia 
mają spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Wspólny Słownik Zamówień:  
34121100-2  Autobusy transportu publicznego 
34121400-5 Autobusy niskopodłogowe 
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Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
3.2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 

ramach zamówienia zostaną odrzucone. 
3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.4. Jeżeli Zamawiający określając w SIWZ produkt, będący przedmiotem niniejszego 

postępowania posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie 
dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy 
rozumieć zaoferowanie rozwiązania innego aniżeli wskazanego przez 
Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od 
wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno - 
eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać 
gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wskazany producent. Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

3.5. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub 
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie 
gorszych parametrów technicznych. 

3.6. Miejsce realizacji: 
ZWIĄZEK GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" 
AL. WYZWOLENIA 6, 35-959 RZESZÓW 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5.1. Termin wykonania: do 28.02.2019 r. 
5.2. Szczegółowe warunki dotyczące terminu realizacji zamówienia:  
1. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do 

niniejszej SIWZ (zwanej dalej w pkt. 5 Umową), uznaje się dzień podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, w którym Zamawiający bez zastrzeżeń 
stwierdzi, że każdy dostarczony autobus jest zgodny z treścią Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Ofertą 
Wykonawcy oraz zapisami Umowy, a także, że przedmiot Umowy opisany w § 1 
Umowy w całości został wykonany. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się dotransportować autobusy do siedziby Zamawiającego. 
Transport autobusów do Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. 
Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 

3. W przypadku wejścia/wjazdu pracowników/pojazdów Wykonawcy na teren 
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, są oni zobowiązani do 
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP oraz zasad 
obowiązujących u Zamawiającego. 
 

5.3. Odbiór techniczny autobusów oraz odbiór końcowy przedmiotu Umowy:  
1. Wykonawca zgłasza gotowość dostarczenia autobusów nie później niż 30 dni przed ich 

planowanym dostarczeniem (w formie pisemnej, elektronicznej lub za pośrednictwem 
faksu). 

2. Zamawiający odbierze dostarczone autobusy niezwłocznie w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia autobusów partiami, przed upływem 
terminu określonego w pkt 5.1. Umowy, po wcześniejszym (co najmniej 30 dniowym) 
ustaleniu terminu odbioru z Zamawiającym. 

4. W przypadku braku możliwości dokonania odbioru z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający (w formie pisemnej, elektronicznie lub za 
pośrednictwem faksu) zawiadomi o tym Wykonawcę oraz wyznaczy inny termin 
dokonania odbiorów. 

5. Odbiór techniczny każdego autobusu odbywa się po dostarczeniu autobusu przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.  

6. W ramach czynności odbioru technicznego Wykonawca zapewni możliwość 

przeprowadzenia jazdy próbnej na terenie zajezdni Zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady fizycznej oraz/lub wady prawnej autobusu 
lub niezgodności z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający 
stwierdza istnienie wady lub niezgodności na piśmie oraz wyznacza termin oraz 
sposób usunięcia wady.  

8. W przypadku dostawy autobusu niezgodnego z Umową, dotkniętego wadami 
fizycznymi lub/i prawnymi, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz określić na 

piśmie przyczynę odmowy odbioru oraz termin usunięcia wad. 

2) Zamawiający może odmówić odbioru, wskazując przyczynę odmowy odbioru oraz 

żądać dostarczenia autobusu wolnego od wad na koszt Wykonawcy w terminie 

wskazanym na piśmie.” 

9. Nie usunięcie wad lub niezgodności w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich 
usunięcia na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie 
powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z wynagrodzenia Wykonawcy 
należnego z tytułu realizacji niniejszej Umowy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Odbiór techniczny odbędzie się na koszt Wykonawcy (m. in. koszt prób technicznych). 
Ocenie będzie podlegała także jakość wykonania autobusu i jego elementów. Odbiór 
każdego z autobusów potwierdza się treścią odrębnego protokołu odbioru 
technicznego. Protokół odbioru technicznego podpisuje Zamawiający, jeśli bez 
zastrzeżeń stwierdzi, że dostarczony autobus jest zgodny z treścią Szczegółowego 
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opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Ofertą 
Wykonawcy oraz zapisami niniejszej Umowy, a także wolny od jakichkolwiek wad.  

11. Odbiór końcowy odbędzie się po dokonaniu odbioru technicznego ostatniego autobusu 
– podpisaniu ostatniego protokołu odbioru technicznego przez Zamawiającego oraz po 
zrealizowaniu wszystkich zobowiązań Wykonawcy.  

12. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zmawiającego własności każdego autobusu 
następuje z chwilą wydania danego autobusu oraz podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru technicznego. 

13. Przeniesienie własności wyposażenia dodatkowego, narzędzi specjalnych, urządzeń, 
systemów następuje z chwilą ich dostarczenia i wydania Zamawiającemu wraz z 
autobusem. Czynność opisana w zdaniu poprzednim zostanie stwierdzona w protokole 
odbioru technicznego sporządzonym odrębnie dla każdego z autobusów, podpisanym 
przez Zamawiającego, po stwierdzeniu, że ww. elementy są zgodne z treścią 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz zapisami niniejszej Umowy. 

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania 
określone w niniejszej SIWZ. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu: 

6.2.
1 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania  tego warunku. 

6.2.
2 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, 
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że 
posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 
5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 9 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca 
powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym 
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane 
zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający 
dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym 
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.  

6.2.
3 

Zdolność techniczna lub zawodowa 
 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy – w tym okresie zrealizował należycie dwie dostawy, po co najmniej 6 szt. 
każda - jednego typu (zgodnie z interpretacją wyrażoną w Dyrektywie nr 
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r. 
ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów (zwana dyrektywą ramową), załącznik II „Ogólne definicje, kryteria 
klasyfikacji pojazdów, typów pojazdów i typów nadwozia”, część B „Kryteria dla 
typów pojazdów, ich wariantów i wersji”), fabrycznie nowych autobusów 
jednoczłonowych, niskopodłogowych, klasy MIDI lub MAXI, układ napędowy 
zasilany olejem napędowym. 
 
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie, 
2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło 

nastąpić wcześniej niż w w/w okresie, 
3) Zamawiający uzna również warunek za spełniony, wtedy gdy Wykonawca 

realizuje dostawę autobusów przy założeniu, że do dnia składania ofert 
dostarczył ilość wymaganą przez Zamawiającego. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 9 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca 
powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym 
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane 
zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający 
dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym 
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi stosunków prawnych. 

6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.5. 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, a których 
mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 
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6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

6.7. 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 
druki oświadczeń dotyczące tych podmiotów. 

6.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6. SIWZ. 

6.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

6.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ. 

6.11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy wraz z ofertą przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 
1 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów. 
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  
Wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
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Forma dokumentu: oryginał  
 
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na 

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
7.2. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. 
 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.2017poz. 1508 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.2017 poz. 
2344  z późn. zm.). 

 naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

7.3.  Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 
ustawy Pzp. 

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20 ustawy Pzp, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 może przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt.7.4  

7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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8. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIE PROCEDURY, O KTÓREJ MOWA W 
ART. 24AA USTAWY PZP 

8.1. Zamawiający, na podstawie art. 24aa, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

9.1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny na dzień 
składania ofert:  

Lp. Wymagany dokument 
1 Jednolity europejski dokument zamówienia 

1.1 Instrukcja wypełniania JEDZ: 
1) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej formularz JEDZ jako 

elektroniczny załącznik nr 4 do SIWZ w pliku w formacie XML (espd-
request). 

2) Wykonawca wypełnia JEDZ za pośrednictwem serwisu udostępnionego 
przez Komisję Europejską „ESPD” na stronie: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl lub 
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

3) Wykonawca na stronie internetowej wskazanej w pkt 2) wybiera język 
polski i kolejno: 

a) kim jesteś? -  zaznacza opcję „jestem Wykonawcą”  
b) co chcesz zrobić? - zaznacza opcję „ zaimportować ESPD”  
c) załaduj dokument – należy wybrać (zaimportować) „plik JEDZ jako 

elektroniczny załącznik do SIWZ w formacie XML” udostępniony 
przez Zmawiającego  

Uwaga: plik pobrany ze strony Zamawiającego należy wcześniej zapisać na swoim 
dysku. Plik udostępniony przez Zamawiającego można otworzyć tylko za pomocą 
ESPD, otwieranie go zaraz po zapisaniu spowoduje brak możliwości jego odczytu. 

 
4) Kolejno dokument JEDZ po uzupełnieniu należy wyeksportować poprzez 

opcję „eksportuj” i zapisać na swoim dysku – by nie został utracony. 
Dokument w formacie XML może być przez Wykonawcę wielokrotnie 
edytowany (sposób edycji i zapisu jest taki sam jak opisany w pkt 3 i 4). 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza jeden z formatów danych wymienionych w 
katalogu wskazanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.), w szczególności 
następujący format danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. - przy czym ze 
względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf. 

5) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający 
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1579 z późn. zm.), przy czym zaleca się używanie formatu PAdES 

6) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może 
posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym 
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: 
AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych przy czym zaleca się 
zaszyfrowanie z wykorzystaniem narzędzia 7-Zip. 

7) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej 
oferty składanej w formie pisemnej.   

8) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres e-mail 
Zamawiającego (maksymalny rozmiar wiadomości – 15 MB): 
zamowienia@zgpks.rzeszow.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
a) W tytule przesłanej wiadomości zaleca się podanie oddzielonych 

myślnikiem: 
 nazwa dokumentu (JEDZ) 
 znaku sprawy postępowania (BZ.ZG.271.2.2018.) 
 skróconej nazwy Wykonawcy/Lidera Konsorcjum, 

(np. JEDZ - BZ.ZG.271.2.2018. - Wykonawca). 

b) W treści przesłanej wiadomości zaleca się podanie: 
 nazwy postępowania 
 znaku sprawy postepowania 
 nazwy Wykonawcy składającego ofertę, 
 nazwy podmiotu/-ów, którego/-ych JEDZ dotyczy (Wykonawca, 

podmiot udostepniający zasoby Wykonawcy). 
c) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia 

wiadomości zawierającej JEDZ. 
d) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 
e) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej 
dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania 
tego dokumentu.  

f) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

g) Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z § 2 ust. 1 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w 

mailto:zamowienia@zgpks.rzeszow.pl
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sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych ( Dz. U. Nr 1320) wskazał zalecane w toku 
postępowania wymagania techniczne, z uwzględnieniem zasady 
wynikającej z art. 7 Pzp. 

 
Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod 
adresem:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-
skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf 
Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na 
stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, Zamawiający zastrzega, 
że w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z 
niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w 
podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w 
dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca 
składa oświadczenie w zakresie: 

 przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 
Kodeksu karnego;  

 przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z 
art. 218 – 221 Kodeksu karnego;  

 przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769).  

W związku z tym, że zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o 
których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp to wykonawca składa 
oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu 
„Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub 
wykroczeniami zawodowymi” 

Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się  tylko do wypełnianie 
sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 
sekcji w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, 
określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postepowaniu 
Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o 
stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę , kto rego oferta została 
oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). 

 
1.2 Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

składa JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ 
1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, składa JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia 
wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ (zgodnie z wymogiem pkt 10.4) 

1.4 Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu 
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wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca załącza zaś 
do oferty oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie 
z pkt. 6.11. 

1.5 Oświadczenia podwykonawców, podmiotów składających ofertę wspólnie 
oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ 
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie 
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp.   

Forma dokumentu: dokument elektroniczny e-mail 

9.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z 
otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 
1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  
Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 5 do SIWZ. 
Forma dokumentu: oryginał. 

9.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

9.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w 
celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 
pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy 
przedłożyć:  

Lp. Wymagany dokument  
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Informację 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 – określona w pkt 6.2.2  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza 
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złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej wykonawcy. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem. 

2 Zdolność techniczna i zawodowa 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie opisem warunku w 
pkt 6.2.3 i wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 
 
Forma dokumentu: wykaz dostaw w formie oryginału, dowody w formie 
oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
 
Jeżeli wykaz wykonanych dostaw będzie potwierdzać wysokość tych dostaw w 
walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg 
średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w 
przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w 
walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu 
średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

9.6. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

Lp. Wymagany dokument 
1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

2 Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne 
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7 
do SIWZ 
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Forma dokumentu: oryginał 
3 Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
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 8 do SIWZ 
Forma dokumentu: oryginał 

4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej 
Odpis 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. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

5 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 
ustawy Pzp. 
Zaświadczenie 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. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

6 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 8 ustawy Pzp. 
Zaświadczenie 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. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 
9.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
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dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 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.2017 poz. 570 t.j.). 
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu 
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem 
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były 
składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

9.9. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż 
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

9.10. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu innego niż oświadczenie,  jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

9.12. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Lp. Wymagany dokument 
1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

2 Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 14 i 21  
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub 
inny równoważny dokument", 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, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

3 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej 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, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

4 Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem 
podatków 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

9.13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. 
dokumentów, 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, z 
uwzględnieniem terminów ich ważności. 

9.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
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ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

10.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 
realizację zamówienia. 
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

10.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego z tych podwykonawców – w 
formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym 
mowa w pkt 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 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 – w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2017 poz. 1481 z póź. zm.), osobiście, 
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za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U.2017 poz. 1219 z póź. zm.). 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu.  

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
12.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

12.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 12.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 12.6. 

12.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

12.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 

12.11. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Pani Agata Mamczura - tel.: (17) 17 86 03 203   

 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

130 000,00 PLN (słownie:  sto trzydzieści tysięcy 00/100 PLN) 
13.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  14 9191 0000 2001 
0009 2438 0004 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium.  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U.2018 poz.110 z póź. zm). 

13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 
13.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 
13.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 

zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, 
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 
przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej 
treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do 
zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.  

13.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 
ustawy Pzp.  

13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w 
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

14.4. 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. 
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

14.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
15.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
15.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
15.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.  
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15.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 
sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

15.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

15.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 
komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

15.7. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone 
w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie 
oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Pozostałe strony mogą być parafowane. 

15.8. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z 
dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

15.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym 
wypadku nie będą uwzględniane. 

15.10. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i 
adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:  

 

„OFERTA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:   
Dostawę 15 autobusów dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa" w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego 

transportu publicznego na terenie ROF " 
(ZNAK SPRAWY: BZ.ZG.271.2.2018.) 

 

 NIE OTWIERAĆ PRZED: 02.07.2018 r. godz. 12:00. 
15.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem 
tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób 
wskazany w pkt 15.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

15.12. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1419 t.j.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród 
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być 
umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej 
wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.  
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

 
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr: 26, al. Wyzwolenia 6, 

35-959 Rzeszów, do dnia 02.07.2018 r. do godz. 11:15. 
16.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.07.2018 r. o godz. 12:00, w siedzibie 

Zamawiającego  pokój nr: 26, al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów,  
16.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

17.3.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
17.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

17.5. Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto. 
17.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
17.7. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
 
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów : 
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1. Cena – 60% 
2. Ocena techniczna – 35% 
3. Zużycie paliwa  - 5% 
 
Punkty będą przyznawane wg. poniższej zasady: 
1. KRYTERIUM CENA  
 
P1 = Cn\Cb x 60 
 
gdzie  
P1 – ilość punktów w kryterium cena 
Cn – najniższa oferowana cena 
Cb – cena oferty badanej 
2. KRYTERIUM OCENA TECHNICZNA 
Kryterium ocena techniczna oceniane będzie zgodnie z wzorem określonym poniżej: 
 
Lp Nazwa kryterium 

oceny 
Max. liczba 
punktów 

Metodologia oceny Pkt. 

1. Podatność do napraw 
powypadkowych 

25 Poszycie boczne z podziałem 
poziomym i pionowym 

 

25 

Poszycie tylko z podziałem 
pionowym 

 

10 

Poszycie bez podziału 0 

2. 
 
 
 
 

Liczba miejsc 
dostępnych z niskiej 

podłogi 

25 14 i więcej 25 

12 – 13 miejsc 12 

11 miejsc i mniej 0 

3. Pojemność pasażerska 
autobusu 

25 Ilość miejsc pasażerskich 104 i 
więcej 

25  
 

Ilość miejsc pasażerskich od 95 do 
103 

10 

Ilość miejsc pasażerskich od 90 do 
94  

 

0 

4. Gwarancja 18 Gwarancja cało pojazdowa 48 m-cy 18  

Gwarancja cało pojazdowa 36 m-cy 9  

Gwarancja cało pojazdowa 24 m-ce 0 
 

5. Ilość czynnika 
chłodzącego w 

układzie klimatyzacji 

7  do 7  kg 7  

powyżej 7 kg 0 
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P2 – suma punktów z oceny technicznej (T) x 0,35 
 
3. KRYTERIUM ZUZYCIE PALIWA 
Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o oświadczenia złożone w ofercie.  
Wykonawca musi w terminie nie później niż 14 dni przed pierwszą dostawą 
dostarczyć dokument potwierdzający wynik testu SORT 2. Zadeklarowany wynik 
wystawiony lub potwierdzony przez niezależną jednostkę badawczą upoważnioną, 
certyfikowaną do wykonania tego testu. 
Deklarowane w oświadczeniu złożonym w ofercie wielkości zużycia paliwa muszą 
być zgodne z wynikami testu SORT 2 dostarczonego przez Wykonawcę przed 
pierwszą dostawą. Wskazana w dokumentacji wartość zużycia paliwa nie może być 
wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy. Niezgodność z powyższym 
postanowieniem skutkować będzie brakiem możliwości odbioru autobusu. 
 
 
 
Kryterium zużycie paliwa oceniane będzie zgodnie z poniższą punktacją: 
 

Lp. 
Max. ilość 
punktów 

 Zużycie paliwa wg. testu SORT 2 
Liczba 

pkt. 

1. 5 

do 34,5 l włącznie 5 
pow. 34,5 do 35,5 l  4 
pow. 35,5 do 36,5 l  3 
pow. 36,5 do 37 l 2 
pow. 37 do 37,5 1 

 
P3 – liczba punktów wynikająca z zużycia paliwa- max 5 pkt 
 
Ilość punktów przyznanych danej ofercie jest suma punktów przyznanych z 
poszczególnych kryteriów 

P=P1+P2+P3 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów 
(maksymalnie 100). 
 
UWAGA:  
Oferty, które zawierają autokary, charakteryzujące się zużyciem paliwa wg. testu 
SORT 2 większym niż 37,5 l/100 km zostaną odrzucone.  
Wykonawca, który nie wskaże w ofercie (albo wskaże nieprawidłowo) wymagane 
parametry podlegające ocenie ofert - otrzyma 0 pkt 
 
18.2. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. 
18.3. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
18.4. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji 

Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma 
punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 
danej oferty. 
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18.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 18.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

18.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, 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 przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 847); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

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

18.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

18.10. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

19.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy 
Pzp oraz udostępni na stronie internetowej http://www.zgpks.rzeszow.pl/ 
informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp. 
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19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

20.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp. 

20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 
ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

w wysokości 5% wartości ceny brutto w: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U.2018 poz.110 z póź. zm ). 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek  
bankowy Zamawiającego nr: 14 9191 0000 2001 0009 2438 0004 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono 
wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia (100 % wartości 
zabezpieczenia) oraz na okres rękojmi za wady (30 % wartości zabezpieczenia). 

3. 70 % kwoty zabezpieczenia (wraz z odsetkami), gwarantująca zgodne z umową 
wykonanie dostaw, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część 
zabezpieczenia (wraz z odsetkami) zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej umowy i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy.  
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22. WZÓR UMOWY 
22.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  
22.2. Możliwości zmiany umowy: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie dotyczącym 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany harmonogramu poprzez 
przedłużenie terminu dostawy przedmiotu Umowy, w przypadku: 
1) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie; w takim 
wypadku termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. Zdarzenia siły wyższej obejmują 
— wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki oraz inne publiczne nieporządki, 
zdarzenia żywiołowe, 
— pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz 
inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego. 
2. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą do wprowadzania zmian 
w zakresie dotyczącym wymagań technicznych autobusów, jeżeli będzie to wynikało z: 
1) pojawienia się na rynku już po zawarciu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów lub 
uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych, 
2) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów 
wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
3) zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm. 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia 
umownego 
— obniżenie wynagrodzenia z tego powodu jest dopuszczalne. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, umowa podlegać będzie zmianie w takim 
zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych 
przepisów. 
5. Wniosek o dokonanie zmian w Umowie powinien być składany na piśmie i zawierać 
dokładny opis proponowanej zmiany oraz uzasadnienie zmiany. Do wniosku należy 
załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o 
dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, druga strona pisemnie poinformuje 
stronę składającą wniosek o możliwości wprowadzenia zmian. 
6. Zmiany Umowy mogą zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
22.3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

23.1. Środki ochrony prawnej 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 ustawy Pzp.  

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
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23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio podpisem 
własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

23.7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017 poz. 1481 z póź. zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 

25. POZOSTAŁE INFORMACJE 
25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz.1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

26. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU SĄ: 
Nr  Nazwa dokumentu / wzoru 
1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
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2 Wzór formularza oferty 
3 Projekt umowy 
4 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (xml i pdf) 
5 Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
6 Wzór wykazu wykonanych dostaw  
7 Wzór oświadczenia wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne 
8 Wzór oświadczenia wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
9 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
 


