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SPECYFIKACJA
ISTOTI{YCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

Zamawnjqcy :

Miejski ZakJad Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
ul. Kobierska 5

63 - 700 Krotoszyn

tel.62725 3122 fax 62 725 31 22

adres strony internetowej : http : //mzk.krotoszyn.pl

Nazwa nadana zam6wieniu :

,oDostawa autobusu przystosowanego do przewozu os6b
niepelnosprawnych"

ZAMOWIENIE SEKTOROWE

Procedura udzielania zam6wienia dla dostaw o warto$ci nie przekraczalqcej wyrazon(
w zlotychr6wnowartoS6 kwoty 418 000 euro na podstawie przepis6w art.39 - 46

w zwtqzkuz art. 132 ust. 1 pkt. 6 i art.133 ust. 1 ustawy Prawo zam6wieh publicznyc

Krotoszyn, 2018-IT,03

,,Dtlstawa autobusu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych"
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I. ZAMAWIAJACY; Miejski zal<Nad Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.

ul. Kobierska 5, 63 -700IGotoszYn
tel. 62 725 31 22, fax 62 725 31 22

II.TRYB UDZIEN.BNIA ZAMoWIENIA:
1. Zam6wienie sektorowe prowadzone jest w trybie przetargt nieograntcz$nego

wartoSci nie przekraczajqcej wyrtzonej w zlotych r6wnowartoSi kwoty 418 00Q euro

na podstawie przepis6w art. 39-46 w zwiqzku z ut. 132 ust. 1 pkt 6 i att. 133 1ist. I

ustawy zdnia}g stycznra}}}4r.-Prawo zan6wtgipublicznych,zwanej dalejP\P'
2. Podstawa prawna:

- Ustawa z dhia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz.U.2018
poz. 1986 ze zm) wrazz aktami wykonawczymr' r , - ,- Ustawa zdnia23 kwietniaIg64 r. -Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.z20l8t.,poz.ll025
ze zm.).

3. Miejsce prublikacji ogloszenia o zam6wieniu : BiuletynZamowief Publicznych, itrona
internetowa Zamawiaj4cego, tablica ogloszefr w miejscu publicznie dostqpnym

w siedzibie Zlamawral qcego .

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

1. Przedmiot zamowienia stanowi dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowPnego

do przewozu os6b niepelnosprawnych, rok produkcji 2018, z tloSc;rq miejsc siedlpcych

dlapasazer6w : minimum 28, zgodnre z Wmogamii okreslonymi przez Zamawiajpcego

w zal. nr 1 clo oferty : Opis techniczny - szczegolowa kompletacja rvYrlnagafi

technicznych o ferowane go autobusu.

WzSr umowy stanowi zal4czntk Ado SIWZ.
Minimalny wymagany okres gwarancji naprzedmiot zam6wienia :

- napodzespoly mechaniczne i elektronrczne bez limitu kilometr6w :2lata;
- na powloki lakiernicze :3lata;

- na perforacjg element6w nadwozia : 10 Iatbez limitu przebiegu'

Miejsce reali1acjr zam6wrcnia: Miejski ZakJad Komunikacji w Krotoszynie sp.

w Krotoszynie, ul. Kobierska 5, gm. Krotoszyn, Wielkopolska.

2. Kod CPV :

Glowny : 34.12.10.00-2 Autobusy i autokary

3. Zgodnie z art,30 ust. 4 ustawy PZP ZamawiajEcy dopuszczarozwrqzanra r6w

opisywanym w S IWZ za pomocE szczegolov,rych specyfi kacj i technic zny ch.

Zgodnre z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, kt6ry powoluje

rciwiqzanra r6wnowazne opisywanym przez ZamawiaiEcego, jest obor'
9na
zany

BOT

dnia

wykaza6, ze oferowane przez niego dostawy spelniaj4 wymagania okreSlone przez

Zamawiajqcego. W takiej sytuacji Zamawiajqcy wymaga zNoZema

dokument6w, potwier dzaiqcy ch spelnienie wymagafr. W rozwi4zaniach 16

Wykonawc a Tobowiqzany jest wskazac parametry produkt6w lub urzqdzen
:nych
OTSZE

nrZ w skazane pr zez Zamaw taj qcego .

IV. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA
BUDOWLANYCH - nie dotYczY

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
28.12.2018 r.

POWTORZENIU PODOBNYCH

dnia podpisania umowy d:od

VI. ZAMAWIAJACY NIE DOPU SZCZA SKI-ADANIA OFERT CZ4SCIOWYC

VII. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKtr,ADANIA OFERT WARIANTO

,,Dosta\ /a autobusu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych"

CH.
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VIII. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZAST OSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ (dogrywki).

ZAMAWIAJACY NIE ZAMIERZA ZAWR:ZF;C UMOWY RAMOWEJ.

ZAMAWIAJACY NIE ZAMIERZA USTANOWIC DYNAMICZNEGO SYSTT'MU

ZAKUPOW.

IX. WARUNKI TJDZLALU W POSTqPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
ORAZ OSWTaUCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE I OD

WYKONAWCqW UBIEGAJACYCH SI4 O ZAMOWIENIn.

(Jwagu; Zgodnie z art. 24aa ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicznych Zamawi$ctc\

najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, ktfrego oJerta zqstala

oiiniona jako rnjkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki u(zialu

w postqpowanlu.

A. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz podstawy do wykluczenia wykonawcy :

UWAGA!
1. Ieaeli wykonawca, wykazuj4c spelnianie warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 ultawy,

polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach okre5lonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP

- w takiej sl.tuacji zobowiqzany jest udowodnil Zamawiaj4cemu, iz bEdzie dyspolowai
zasobami niezbgdnymi do realizacji zambwieni4 w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c w tyrf celu

zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobojw na

potrzeby realizacjt z:amowienia - zalaczone do ofertv w loryginale'
2. JeaehWykonawoaprzedstawi dokumenty, w kt6rych wartoS6 podana bgdzie w innej willucie

niZ PLN, to dla potwierdzenia spelnienia warunku Zamawiaj1cy dokona przehlzenra

tej waluty na PLN wg Sredniegobiehqcego kursu wyliczonego i ogloszonego ptzezNmodowy

Bank Polski z dniapublikacji ogtroszenia o zam6wieniu.

lp. Opis warunku udz,iatu w postgpowaniu

I Kompetencje lub up4awnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wi
z odrgbnych pr"epis6w - ZAMAWIAJ.{CY NIE STAWIA WARLTNKOW W TYM ZAKRESIE

nika to

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamaw iaj 1cy uzna warunek za spelniony j eS li Wykon aw ca wykaie, 2e'.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno(;ci z1

zprzedmiotem zam6wienia na minimaln4 sumg ubezpieczenia 400 000,00 PLN.
vl%zaneJ

J, ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

Zamawiaj4cy uzna warunek za spelniony jeSli Wykonawca wykahe,2e :

- wykonal w ci4gu 3 ostatnich lat przed terminem skladania ofert, a jeSli okres prowadzeni'

dzialalnoilcijest kr6tszy - w tym okresie, dostawy co najmniej 3 sztuk fabrycznie nowycl

autobus6w z ikrSci4 miejsc siedz4cych dlapasu2a6w min. 28, z silnikami spelniaj4cym

normg emisji spalin EURO-6, zintegrowanymi z manualn4 skrzyni4 bieg6w.

lp Podstawy do wykluczenia Wykonawcy

4, Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP.
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B. Dokumenty, httfre
warunk6w udzialu w

Wykonawca winien przedloiry(.
postgpowaniu.

na pofwierdzenie snellienia

Lp Nazwa wymaganego dokumentu Uwagi

I Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w tdzialu w postgpowaniu w trybie art.25aust. 1

ustawy PZP lzal. nr Zal zal4czony do SIWZ

Dokument
stanowi6 za
ofefty

ten bgdzie
l. nr 2a do

2. Zobowiqzanie do oddania do dyspozycji niezbEdnych zasob6w napotrzeby realizacii
zam6wienia lzal. rn 3l dol4czony do SIWZ - je6li dotyczy

Dokument
stanowi6 za

oferty

:en bgdzie
.nr3do

a
l Dokumenty potwierdzaj 4ce, 2e Wykonawca jest ubezpieczony, od odpowiedzialno5ci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci rwiqzanej z przedmiotem zam6wienia
na sumg gwarancyj n4 okreSlon4 przez Zamawiaj 4ce go.

Dokument 1

wymagany (

Wykonawcl
oferta zostat
iako naikorz

en bgdzie
,d

kt6rego
de oceniona

vstnieisza

A Wykazwykonanych, aw przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych t6wnie2
wykonywanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzechlatprzed uptywem
terminu skladania ofert, a jeSli okres prowadzenia dzialalnolcijest kr6tszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w na

rzeczkt6rych dostawy te zostaly wykonane lzal. nr 4- dolqczony do SIWZ/.

Dokument 1

wynagany (

Wykonawcl
ofefia zostar
jako najkorz

en bgdzie
rd

kt6rego
rie oceniona
ystniejsza

5. Dowody okreslaj4c;e, c7y te dostawy zostaly wykonane/s4 wykonywane nale?ycie
(referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot fla rzecz kt6rego
dostawy byty wykonane/wykonywane, a jeheli z uzasadnionej przyazyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzysla6 tych dokument6w-
o(wiadczenie Wyk.onawcy; w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci4glych nadal
wykonywanych referencje b4dL inne dokumenty potwiefdzaj4ce ich naleiryte
wykonywanie powinny by6 wydane nie wcze5niej niz 3 miesi4ce przed uplywem
terminu sktradania ofeft) .

Dokument 1

wymagany (

Wykonawcl
ofefta zostar
jako najkorz

en bgdzie
rd
'kt6rego
Ile OCenlona
ystniejsza

C. Dokumenty, kt6re Wykonawca winien przedloiry( w celu wykazania braku
kl czenl trvbie art.24 ust. 1 PZP

D. DOKUMENTY ZI,OZONE
PRZEZ OFEROWANE
ZAMAWIAJACBGO.

PRZEZ WYKONAWC4 POrW
DOSTAWY W}MAGAN OKRBSLONYCH

4

,,Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych"

o u 'dw u

Lp Nazwa wymaganego dokumentu Utiagi

I Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. I pkt. 1.2-23

ustawy PZP lzat. nr 2bl zalqczone do SIWZ

Dokument {en bgdzie
stanowii zal. nr 2 b dto

ofertv

UWAGA!
1. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloLenia oSwiadczefr lub dokument6w wymienionych w p$t. IX

SIWZ, potwierdzaj4cluch okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZ!, je6li

Zamawiaj1cy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotycz4ce tego wykonawcy (o ile s4 one aktiralne)

lub moze je uzyskai za pomoc4bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych (w przypadku wskEzania
przez Wykonawcq dostgpnoSci dokument6w w formie elektronicznej pod okre5lonymi adiesami

internetowymi).
2. JeZeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoia terytorium Rzeczypospolitej Pofskiej,

sklada dokumenty r6wnowa2ne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiaj4cego, okrg5lone

w $ 7 Rozporz4dzenid; Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokument6w, jakich

moaeZ4daCZamawiaj4cy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia(Dz.U.z2Ql6r.,
poz. 1126 ze zm.).

N N.fI(ITME'NTI/ 7 ,O7I-)NII, PR7,EZ \^/YKONAWCIT POTWIIIRDZA.IACE SPEI,NIANIE

Nazwa wymaganego dokumentu

stanowil zal. nr 1 doOpis techniczn'y '- szczeg6Nowa kompletacja wymagaf technicznych
oferowanego autobusu. ("il.nr T) zalEczone do SIWZ.
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Dokument lten bqdzie

WykonawcT kt6rego
oferta zostaiiie oceniona
j ako najkorTystniejsza

Oswiadczenie Wykonawcy o posiadantu
pojazil'r
(zal. nr 6) zaN.1czone do SIWZ.

homologacji typu

E. TNFORMACJS, DOTYCZACE OSWIADCZENTA WYKONAWCY W ZAK4E

oSWIADCZENIU

SIE

F. INFORMACJII O
KAPITAtr-OWYCH

WYKONAWCY DOTYC24CYM GRUP

oSwiadczef
ust. l ustawy !n_ .

2. Ocena spelniania warunk6w udziaNu w postgpowaniu przez Wykonawc6w
dokonywana w oparciu o kompletnoSi i prawldlowoSd zlozonych oSwt

dokument6w, jakich Zqda Zarnawiaj4cy i zostanie dokonana na podstawie treSci

dokument6w wedlug metody : spelnia/ nie spelnia.

3. ZamawiajEcy - na podstawie art.26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP,wezwie Wykonawca j

SPET-NIANIA WARUNKOW IJDZIAN-A ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZEN

Kaady wykonawca winien zal4czy6 do oferty aktualne na dzieh skladania ofert o6wiadczenia

mowa w pkt. IX. B,1 i C.1 SIWZ, Informacje zawarte w oSwiadczeniach bgd4 stanowi

potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz qpeLnia warunki udziafu w postgpo

o kt6rych
; wstgpne
vaniu.

W przypadku gdy Wykonawca powoluje sig na zasoby innych podmiot6w w celu spelnienia * '
w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunk6w udzialu w postgpowanit oraz w celu wykaz
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, Wykonawca zamieszcza informacje o tych pod

odwiadczeniach o kt6rych mowa w pkt. IX.B.1 i C.1 SIWZ.

'zakresie,
nia braku
niotach w

W przypadku gdy Wykonawca, kt6ry zamierza powierzyl wykonanie czE(;ci z
podwykonawcom nie bgd4cym podmiotem, na kt6rego zasoby powoluje sig wykonawc'
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu ;

informacje o tych podmiotach w o5wiadczeniu, o kt6rym mowa w pkt. IX.C.1 SIWZ.

m6wienia
- w celu
tmieszcza

z. W przypadku Wykol,rawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia oferta winni
oSwiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. IX.B.1 i C.l SIWZ, zlohone przezkaZdego z Wyko
osobna w zakresie,, w kt6rym dany Wykonawca wykazuje spelnienie warunk6w udziaLu w pos

orazbrak podstaw do wykluczenia.

zawterac
awc6w z

tgpowanlu

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamzwiaj4cego in
o ktd,rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), p

za,mtwiaj4cemu oSwiadczenie o prrynaleino5ci lub braku przynaleiLno5ci do tej samt
kapitalowej zgodnie z zzl4czniktem nr 5 do SIWZ .

Wraz ze zloheniem o6wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawii dowody , Le powi1zania
wvkonawca nie prowadzq do zaldocenia konkurencii w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Uwaga! W przypaLdku gdy Wykonawca naleLry do grupy kapitalowej wraz z oSwiadczeniem s

podmiot6w, nale?1cych do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w arL.24 ust. 1 pkt. 23 usl

ormacJr,
rzekazttje
I grupy

klada listg
av'ry PZ,P.

z innym

G. INFORMACJE O DODATKOWYCH DOKUMENTACH / je5li dotycz4l

W przypadku, gd;y Wykonawcg reprezentuje pelnomocnik : pelnomocnictwo okre$laj4ce jeg
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

zakres i

2. W przypadku, gcly ofertg skladaj4 Wykonawcy ubiegaj4cy sig wsp6lnie o udzielenie z
wylnagane iest zalaczenie dokumentu pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawc6w.

mowlenla

Zarnawrajqcy przed udzieleniem zamowieniawezwie napodst. aft.26 ust. 1 ustawy
Wykonawcg, kt6rego oferta zostaLa oceniona jako najkorzystnrejsza do zlr
w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niZ 5 dni, aktualnych na dzien zl<

iacvch okoliczno(ci o kt6rvch mowa w

a

,,Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych"
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- nie zloTyl oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25aust.1, oSwiadczehlub
potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w axt. 25 ust. 1, lub innych

niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oSwiadczenia lub dokument

niekompletne, zawieral4 btrgdy lub budz4 wskazane przez zamawiqqcego w4tpli

zamawiajqcy wzywa do ich zlohenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzi

wyjaSnieri w terminie pruez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zloZenia, uzupehiienia

lub poprawienia lub udzielenia wyjaSnieri oferta wykonawcy podlega odrzuceniu] albo

konieczne by,toby uniewaznienie postgpowania.
- nie zlotyl wymaganych pelnomocnictw albo zloLyl wadliwe pelnomocniptwa,

zarnawtqqcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze lnimo
ich zLoLenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznebyLoby uniewaZ{ienie
postgpowaniaL.

ZNoZone na wezwanie Zamawiaj4cego oSwiadczenia i dokumenty powinny potwieidzad

spelnianie prtl,ez Wykonawcg warunk6w o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

JeLeIi jest to niezbgdne, Zamawrqqcy mole na kazdym etapie postgpowanta wd,zwa1'

wykonawcor,r, do zNo2enia oSwiadczeri lub dokument6w na podstawie art. 26 u$t. 2f
ustawy PZP.
Wykonawca, ktbry nie spelni wszystkich wymog6w okreslonych w SIWZ zo$tanie

wykluczony ir postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP.

sposoB PoRozuMrEwANrA sr4 ZAMAWTAJACEGO Z WYKONAWCAMT.

4.

5.

6.

x.
1.

2.

a
J.

6. Zamawtaj4cy nie udziela ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaSnie

odpowiedz i na pytania w sprawach wymagaj 4cych zachowania formy pisemnej .

Niniejsze postgpowanie jest prowadzone w jgzyku polskim.
Oswiadczenia i dokumenty skladane jako czES(, lub uzupelnienie oferty skla{a sig

w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSi z oryginalemprzez Wykonawcg. 
l

Wszelkie rnme nrL wymienione w pkt. 2 o!;wiadczenia, wnioski, zawiadomienial oraz

informacje il,amawiaj4cy i Wykonawcy przekazuj4 pisemnre za poSrednictwem
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo poczpowe,

faksem lub skan pisma e-mailem.
4. Je2eh Zanawraj4cy lub Wykonawca przekazuj4 olwiadczenia, wnioskr, za

oraz informacje faksem lub skan pisma e-mailem, kahda ze stron na ZEdanre

niezwNocznie potwierdza fakt tch otrzymania.
5. Zamawrq4cy nie przewiduje zorganizowania zebrartia z wykonawcami.

1erua

fej

czy

7. Zamawnl4cy upowaznia do bezpoSredniego kontaktowania sig i udzielania wyjaSnigir :

Wieslaw Wojciech Galgski, Miejski ZaI<Lad Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.
rrl Knhierska 5 (t1-7OO Krotoszvn te1 lfnx O.T,571 22- email : mr,k6)krotoszvn.blul. Kobierska 5;63 -700 Krotoszyn tel.lfax 62725 3122, email : mzk@krotoszyn.lpl.

XI. TRYB UDZIIDLANIA WYJASNIEN.

I. Kuady Wykonawca ma prawo zwr6ci(, sig do Zamawiajqcego o wyjaSnienie preSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wrenra, zgodrrie z aft. 38 ustawy PZP. Pytanra

Wykonawc6w musz4 byi formulowane na piSmie ipr;zesyNane na adres Zamawrq4cdgo,
TreSi zapfian wraz z wyjaSnieniami Zamawiajqcy przekahe Wykonawcom, kt6rym
przekazaN SIWZ oraz zamieSci je na stronie internetowej. l

2. W uzasadnionych przypadkachZamawiajqcy mohe prhed uplywem terminu skladanialofert

zmienil treS6 SIWZ. DokonanE zmranQ tresci SIWZ Zarnawiajqcy zamieici na stlonie
internetowej.

3. Jeteli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowad'Vqcej do zmiany treSci ogloizenia
o zam6wienir-r jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofeftach,

ZamawiajEcy przedluty termtn skladania ofert i informuje o tym Wykonawc6w, kt6rym
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informacjg na stronie internetowej.przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informacjg na stronie internetowej.

,,Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych"



Nr sprawy: PN.2.2018

XII.WADIUM.
1. KuZda skladana oferta musi by6 zabezpieczona -- przez caly okres zwrqzania pfert4

wadium w wysokoSci : 7 000,00 zl, slownie: siedemitysigcyzlotych.
Wadium moae by6 wniesione w preniqdzu, porgczeniach bankowych lub porgczQniach

spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym, 2e porEczenie kasy jest ziiwsze
porgczeniem pienigznym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczenioilych,
porEczeniach udzielanychprzez podmioty, o kt6rych mowa w aft. 6b ust. 5 pkt. 2 uptawy

z dn. 09 lisl;opada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorgzoSci
(Dz.tJ.22018 r.,poz. 110 ze zm.). Wadium wnoszone w pieni4dzuwplaca sig przelpwem

na rachune,k bankowy : Santander Bank Polsk O /Krotoszyn nr konta 65 1090 II57
0000 0001 3444 8484 z zaznaczeniem: "\Madium : ,,Dostawa aut$busu
przystos owa nego do przewozu osrib niepelnosprawnych"
Za wadium zloi:one w terminie przyjmuje sig uznanie rachunku Zamawraj'qcego

w terminie -vqiznaazonym na skladanie ofert.
W przypadkuL wnoszenia wadium w formie niepieniEZnej nale?y je z\.ozy(, w orylinale
w pok. nr 6 / (3l6wna Ksiggowa/.
Koperta zawie,rajqca wadium powinna byc zaadresowana na adres Zamawiaj4cego
i oznakowana nastgpuj4co :

- odeslanie do przepis6w prawa, kt6re te warunki okreSlaj4lub,
- os6lne wskazanie. ze wadium zostanie zapNaconenazasadach okreSlonychwPZP.
Zamawiaj4cy nie dopuszczazNoheniawadium w walucie innej niz zloty polski. Dotygzy to
wadium skladanego w kazdej zmoZhrych form.
Brak wniesienia wadium skutkuje odrzuceniem oferly zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b
ustawy PZP.
Zamawiaj4cy dokona zwrott wadium zgodnte z ul. 46 ustawy PZP.
Zamawtajqcy zattzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpolyiedzi
na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezqcygh po
jego stronie, nie zto7yl oSwiadczeri lub dokument6w potwwdzaj4cych okolicznoSci , o
kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia o kt6rych mowa w art. 25a ,Jpt. I,
pelnomocnictw lub nie WrazlL zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w afi. 87

ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowalo brak moZliwoSci wybrania oferty zlQzonej
przez wykonawog j ako najkorzystniej szej .

6. Zamawnj4cy zatrzyma wadium wtaz z odsetkami; jezeli Wykonawca, kt6rego pferta
zostaLa wybrana:

a) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia pubhcznego na waruhkach
okreSlonych w ofercie;

b) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenianale2ylggo wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig niemQzliwe

z ptzycz:yn le2ycy ch po stronie Wykonawcy.

xrlr. TERMIN ZWT{ZANTA OFERT,{:.
1, Wykonawca pozostaje zwi4zany zloAonq ofert4 przez okres 30 dni.
2. Bieg terminuzwrqzarrra ofert4rozpoczyna siq wraz 4 uplyr,vem terminu skladania o ert.

2.

3.

4.

5.
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XW. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT :

Wykonawca przeclstawi ofertg, zgodnie zwymaganiami Specyfikacji Istotnych Wan4nk6w
Zam6wtenriL or az ustaw4 z dn. 29 sty cznia 200 4 r . Prawo zam6wien publicznych.

1 . I{uzdy Wykonawc a moze zNoLy c w niniej szym przetar gu tylko j edn4 ofertg, twytQcznte

z zachowaniem formy pisemnej. Zamawial4cy nie v'ryraza zgody na postad

elektroniczn4 oferty.
2. Wszystkie dokumenty powinny zostac wypelnione przez WykonawcE bez wyj4tku,

SciSle wg5 warunk6w i postanowieri zawartych w SIWZ. Zaleca sig, aby Wykoirawca
wypelniaj4c dokumenty wykorzystal wzory formularzy zaLqczone do SIWZ, ty celu
przedlohenia wszystkich informacj i, wymaganyctl przez Zamawiajqcego.

3. Oferta musi zawierad:
a/ . wypelniony formular z oferty, zgodnie ze wzoiem zalqczonym do SIWZ,
b/. opis t.echniczny - szczegoNowa kompletacja wymagaf techmcznych oferowanego

autobusu (zal. nr I).
c/. oSwialczenia wlasne Wykonawcy:

- oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udziaNuw postgpowaniu,
- oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
(zal.. r.v 2a i2b),

dl. zobov'rt4zanie podmiotu trzecie go (zal. nr 3 - jeSli dotyczy).
4. Oferta musi by6 sporz4dzona w jqzyku polslcim. Oferta winna by6

i napisarLa w caloSci pismem maszynowym (wydruk komputerowy) lub
pismem r gcznym (nieScieralnym).

5. W przypadku zaLqczenta do oferty wymaganych dokument6w
w innym jgzyku Wykonawca jest zobowrqzany zaNqczy(, tekst v
na j. polski.

6. Oferta otaz wszystkie wymagane zaN4czniki wymagaj4 podpisu osoby
do repri:zentowania Wykonawcy, zgodnie z formq reprezentacji

upo loneJ

Wy wcy

lvype{r

"tyIf

niona
:lnym

sporz4d ych
przet

ormyokreSlon4 we wtaSciwym rejestrze Iub innym dokumencie, wlaSciwym dla
or ganrza<>y jnej Wyko nawcy.
Podpis Wykonawcy winien by(, ztoAony w spos6b umozliwiaj4cy j
ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisuj4cej (podpis zlo2ony odrgcznle lub
napteczEci okreSlaj4cej imig i nazwisko osoby upowaznionej do skladania oSwi4dczeri
woli).

wv
ono z dotrument6w zalqczonych do oferty.
Pelnomo,cnietwo (zawwai4ce zaI<res czynnoSci, do kt6rych uprawnia) musi
zaNqczonr: do oferly w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie.

Upowaznienie do podpisania oferty musi by6 dol4czone do oferty, o ile nie rryynika

7. W

8.

z orvsiualem klauzu
umleszcztona na stronie dokumentu wraz z isem W kon

isW zNohonv w

woli w zakrpsie praw i obowi4zk6w maj4tkowvch Wlzkonawcy).
W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
oraz w pr4ypadku innych podmiot6w, z kt6rych potencjalu bEdzie korgystal
wykonau'ca -- kopie dokument6w dotyczqcyoh tych podmiot6w winny byd
poSwiadczone za zgodnoSi z oryginalemprzez Wykonawcg lub te podmioty.
Poprawki. w ofercie musz4 by6 naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
podpisuj4cej ofertg.
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10. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o zam6wienie :

W tym przypadku sktadana oferta winna spelniai nastqpuj4ce wymagania :

a) oferta winna zawierac pelnomocnictwo do rcprezentowania wykonafc6w
w przetargu, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszygtkich

wykonawc6w. Pelnomocnictwo musi zosta(, z,aN4czone do oferty w oryginale lub

kopii poSwiadczonej notarialnie.

Pelnomocnictwo musi wskazywa(, pelnomocnika - zaleca sig, by Pelnomocnfkiem

byl je<len z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zarnowiema.

Wszell<a korespondencj a prowa dzona bgdzie wylqcznie z Pelnomocnikiem.

b). oferta winna byi podpisana przez .uqvznaczonego pelnomocnika pozostaNych

podmiot6w,
c). czlonkowie konsorcjum ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnolc zawrykonanie unjowy,
d). w celu srprawdzeniawymogu dotyczqcego np. sytuacji finansowej lub ekonomicznej

atakae zdolnoSci technicznej lub zawodowej bgdzie brany pod uwagg potencja|, jaki
po siadaj 4 L4cznie wszys cy uczestnicy konsorcj uqn.

e). jeSli wyst4pi przesLanka wykluczenia jednego z uczestnik6w konsori;jum,
Zamawiq4cy wykluczy cate konsorcjum z postgpowania.

1 1. TreSd oferty musi odpowiada6 tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wrpnra.

12. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpor.faniu,

z zastrz<>heniem okreSlonym w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

13. W zwrq;zku z jawnoSci4 postgpowania przetargowego Wykonawca moZe zabtrzec

niekt6re informacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuozciwej konkurencji (Dz.U. 22Q78 r.,
poz. 4I9t), jezeli nie polniej niL w terminie skladania ofert zastrzegl, 2e nie mo!4 by6
one udostgpniane oruz wykazal, i2 zastrzehone informacje stanowi4 tajerlnnicg
przedsiqbiorstwa.
Wykonarwca nie moze zastrzec informacji, o ktprych mowa w art. 86 ust. 4 uptawy
PZP. Informacja stanowi tajemnicg przedsigbiorstwa, jezeli spelnia l1czntd, trzy
warunki:

o lrrzt charakter techmczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub
posiada wartoS6 gospodarcz4,

r nie zosttalaujawniona do wiadomoSci publicznej,
. podjgto w stosunku do niej niezbgdne dzialaniaw celu zachowania poufnoSci.

W takim przypadku dane dokumenty nale2y oznakowai klairzul4

,,ZASTIVEZONE" iwrazzuzasadnieniemzastrzeheniaumieScid na kofrcu oferty,
Zastrze2:,enie informacji, danych, dokument6w htb oSwiadczeri nie stanowi4cycli
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o nieuczciwej konkulencji
spowodr"rj e ic h odtaj nienie.

14. Koperta zawterajqca oferlg powinna byc zaadresowana na adres Zamawnjlcego
i oznakowana nastEpuj4co :

Oferta : ,,Dostawa autobusu prrystosowanego do przewozu ost6b

niepelnosprawnycho'
nie otwiera(. przed 11.12.2018 r. godz.

oraz opaltzonanazwE i dokladnym adresem Wykonawcy.

XV. TERMIN I MIE.ISCE SI(LADANIA OFERTY.

1. ZaofertE zL<>Zonqw terminie ZamawialEcy vzna ofertg zLoAonq do dnia 11.12.2018

do godz. 930 w budynku Miejskiego Zal*.aduKomurlikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

ul. Kobiersk:.a 5, 63 - 700 Krotoszyn, pok. Nr 6,

2. Ofertg mohna zloiy(, osobiScie lub przeslad do w/w terminu na adres Zamawial4cegQ .

000
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3. Wyb6r drolgi pocztowej dla przeslania oferty nastgpuje na ryzyko Wykonpwcy.
Wykonawca zobowiqzany jest przygotowal przesylkg w taki spos6b, aby w stgpniu

maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowege, oraz opisp6 tak
aby dotarla ona w odpowiednim terminie w wyznaclone miejsce.

4. Oferty przesl.ane faksem lub e-mailem nie bEd4rozp,atrywane.

5. Zwnawtajqc,y niezwlocznie zwraca ofertg zLohonq pq terminie.

XVI. OTWARCIE OF'ERT.

1. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiei'jqcy poda kwotg, jakq zaritrerza

ptzeznaczyl na sfi nansowanie zam6wtenia.
2. Otwarcie zloaonych ofert nast4pi w dniu: 11.12.2018 r. o godz. 1000 w Midjskim

Zal<Nadzie lLomunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o., ul. Kobierska 5, 63 - 700 KrotQszyn,
pok. Nr 3.

Otwarcie ofrlrt jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zarnawiajqcy poda nazwy i {dresy
Wykonawclw, a takze informacje dotyczqae cenyi, terminu wykonania zam6uz1ienia,

okresu gwarancji i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.
3. Nienvlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy pamie5ci na stronie internetpwej:

http ://mzk.krotoszyn.pl/. w/w inform acje z otwarcia ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Wykonawca poda ceng oferty w formularzu oferty.
3. Cena oferly musi uwzglgdnia(, zafues calego przedmiotu zamowrenua. RozhQzenia

migdzy Zarnawiaj4cym, a WykonawcqbEdq prowadzone w pieni4dzuRzeczpospolitej
Polskiej (PLN).

4. Cena oferty musi byd podana cyfrowo i slownie z wyodrgbnieniem podatku VAT.
5. Cena oferty jest cen4 ostatecznE i nie podlega zr\ianom przez okres obowiqzylnania

umowy.
6. JeAeh zlohono ofertE, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajpcego

obowi4zku podatkowego zgodnte z przepisami o podatku od towar6w i psiug,
Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny pddatek
od towar6vu i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyI zgodme z tymr przepisami.
Wykonawcit, sl<Lada14c ofertg, informuje Zamawlaj4aego, czy wyb6r oferty tjgdzie
prowadzi(, do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj 4c \azwE
(rodzai tovriaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczeme bgdzie prowadzii dd jego
powstania, araz wskazuj4c ich warloSd bez kwoty podatku ( art. 9l ust 3a ustawy PZP).

podatkowy leLy po stronie Wykonawcy.

XVI[. KRYTERIA OCENY OFBRT :

1. Cena oferty (brutto ) - 60 %
2. Okres gwarancji - 20 %
3. Termin platnoSci faktury - 20 %

XIX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT
W celu wyb,oru najkorzystniejszej oferty w powi4zaniu z przedstawionymi \uyz"j
kryteriami Zamawiajqcy bgdzie sig poslugiwal nastgpuj4cym wzorem :

Won:Anx 016 * Bnx 0rZ * Cnx 0r2
W o, - wskaZnik oceny oferty
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Oferty bedq punktowane w nastqpuj4c)'spos6b :

Kryterium A n - cena (najniAsza otrzymuje 10Q pkt.). Pozostale wyliczone ** 

frotu
matematycznego '.

A n : cena minimalna brutto x 100

cena badana brutto

Kryterium B n - Okres gwarancji (max. 100 pkt.)

Podkryteria:
Na podzespoly mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometr6w : max. 40 pkt.

-min.2lata - 0pkt.
- 3lata i wiq,cej - 40 pkt.

Na powloki lakiernicze : max. 30 pkt.
-min.3lata - 0pkt.
- 4lata i wiq,cej - 30 pkt.

Na perforacjg r:lernent6w nadwozia (bez limitu przebiegu) max. 30 pkt.
- min. 10 lat - 0 pkt.
- 11 lat i w\rcej - 30 pkt.

Kryterium C n - termin platnoSci faktury (max. 100 pkt,)
14 dni - 60 pkt.
21 dni - B0 pkt.
30 dni - 100 pkt.

XX. WYJASNNENTA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawrajqcy mohe hqda1 od Wykonawc6w wyjqSnief,

dotyczqcych tresci zlolonych ofert. Niedopusz)czalne jest prowadzenie nl,igdzy

Zamawtqqcytn, a Wykonawc4 negocjacji dotyczqcych zl.ohonej oferty otaz>

z zastrzeaeniem pkt. 5 niniejszego rozdziaNu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jei
treSci.

2. Jeaeli zaoferowana aena lub koszt, lub ich istotne czqlCi skladowe, wydajq siE ruZ4co iriskie
w stosunku do przedmiotu zamowienia t budzq w4tpliwoSci zarrtawraj4cegg co

do mozliwoSci wykonama przedmiotu zam6wienia zgodnie z Wmaganiami okreSlQnymi

przez zamawrajqcego lub wynikaj4cymi z odrgbnych przepis6w, zamawralqcy zwtapa sig

o udzielenie wyjaSniefr, w tym zNohenie dowod6w; dotycz4cych wyliczenia cenjr lub

kosztu, w szczeg6lnoSci w zakresie:
a) oszczgdnoSci metody wykonania zam6wrenia, rryybranych rozwiqzah technicz]nych,

wyj4tkowo :sprzyjqqcych warunk6w wykonywania zamowienia dostgpnych dla

wykonawcy, oryginalnoSci projektu wykonawcy, koszt6w pracy, kt6rych warto6d prTyiEta

do ustalenia c,efly nie moleby6 niLsza od minimalnego wynagrodzenia za pracA ustal$nego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia I0 puldziemlka 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracQ $1. D2. U . 2 2077 r. poz. 847 )

b) pomocy pulblicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepis6w.
c) wynikaj qcyirn z przeprsow prawa pracy i przepis6w o zabezpieczenru spolecinym,

obowi4zuj4cych w miejscu, w kt6rym realizowane iest zarnowienie;
d) wynikajacynt z przepis6w prawa ochrony Srodowiska;

e) powierzenia wykonania czESci zam6wiema podwykonawcy.
3. W przlpadku gdy cena lub koszt lub ich istotne czg!|ci skladowe wydaj4 siE raZqco fiskie

Zamawiajqc'y zwr6ci sig do Wykonawcy o udzielenie wyjaSnien zgodnre z art.90 qst. 1a

ustawy PZP.
4. Zamawtaj4cy od,rzuci ofertE Wykonawcy, kt6ry nie udzielil wyjaSnieri lub jezeli dokbnana

ocena wyjaiinief wraz ze zlohonymr dowodami potwierdza, 2e oferta zawrera

nisk4 ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia.
5. Zamawiaj4c;y poprawi w ofercie:
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a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z vwzglgdnieniem konsekwencji rachunkopvychu) vwzJ VYIJUv vlrlJr\l l4vrruruw vf v) L uYY26rYvuiv

dokonanych poprawek,
c) inne ornLylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych waruhk6w

zam6wienia, nie powoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty,
- niezwloczrte zawradarniqqc o tym wykonawcg, ktqrego oferta zostal poprawiona.

XXI. TRYB OGT,OSZBNIA WYNIKOW PRZETARGU.
najkorzystniejsz4L Zamawiaj4c;y podpisze umowE z Wykonawc4, kt6ry przedLoly ofertg najkorzystniejszi

z punktu widzenia kryteri6w przyjgtychw SIWZ.
2. Zamawiaj4c.y informuje niezwtroaznre wszystkich Wykonawc6w,kt6rzy zloLyh oferfy o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwE albo imig i nazwisko, siedzibQ albo
miejsce zatnieszkama i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziala\noSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zarnieszkania i adresy, jezeli s4 miejscami wykonywania dziaNa\noSci

wykonawcotw, ktlrzy zloZyli ofefty, a takhe punktacjg przyznan4 ofertom w kapdym
krlterium oc:eny ofert i lqcznqpunktacjg,

b) wykonaw;ach, ktSrzy zostah wykluczeni,
c) wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) uniewaznieniu postgpowania
- podaj4c uzasiadnienre faI<tyczne i prawne.

3. Zamawiajqc"y zamieSci r6wniez informacjg o wyborze najkorzystniejszej oferty1 oraz
Wykonawcach, ktorzy zlo2yli oferty, a takhe punktacji przyznanej ofertom w kapdym
kryterium oceny ofert i lEczn4 punktacjg- na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie drcstgpnym w swojej siedzibie.

4 Zamawiajqcy zawrze umowg w sprawie zamowienia publicznego w teqi,ninie

nie kr6tszynt niz terminy okreSlone w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, od dnia przeptama
zawiadomietria o wyborze najkorzystniejszej oferty. l

XXII. INFORMITCJE O F'ORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEI-NIONE
PO WYBORZ;B OX'BRTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania sig od podpisania umowy, doslarczy
najpS2niej w dniu podpisania umowy:
a) dokument lub dokumenty potwierdzaj4ce prawo os6b skladaj1cych podpig pod

umo\r/4 do wystgpowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu
sktadania oSwiadczenia woli (pelnomocnictwo, r\Tpis z rejestru, za1wiadczenie),;

b) potwierdzenie wniesie nia zabezpreczenra nale?ytego wykonania umowy;
c) Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie przedlolE umowg konsorcjum w ft6rej

Wykonawcy okreSl4 m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim
zostahazawarta umowa, prawa i obowi4zki stron, zaI<res rob6t do wykonanraprzez
kazdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy. Czas trwania uqirowy

konsorr;jum powinien byd okreslony do uplywu terminu odpowiedzialnoSci z\yfilu
gwaran.cj i za wykonane dostawy.

2. JeLeIi Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyla sig od zawarcia urhowy
w sprawie zaqnowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpred;zenta

naleaytego .wykonania umowy /jeSli dotyczyl, Zamawialqcy moze zbada6, czy nie
podlega wytriluczeniu oraz czy spelnia warunki udVialu w postgpowaniu WykonTwca,

kt6ry ztoLyl ofertg najwyzej ocenion4 spoSr6d pozostalych oferl.
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XX[I. Z ABNZPIi.ECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zabezpreczenie sluzy pokryciu roszczeh z tytlLn niewykonania lub nienalel;'tego
wykonania umowy. Jeleh Wykonawca jest jednoczeSnie gwarantem, zabezpieQzenie

slu?y takZe pokryciu roszczehztfiittu rgkojmi zawady.
2. Zamawiajqcy ustalazabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wynihp

postgpowania o udzielenie niniejszego zam6wrema w wysokoSci 5 o/o ceny calkgwitej
oferty.

3. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy moze by6 wniesione wedtrug wiyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpuj4cych formach:
a) premqdzu; 

I

b) porgczeniach bankolvych lub porgczeniach spoN.dzielczej kasy oszczgdnoSciowo
kredytowej , z tym 2e zobowiqzanie kasy je st zawXze zobowr4zaniem pienigznyml

c) gwarancj ar;h bankowych;
d) gwarancj ach vb ezpteczeniowych;
e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 fkt. 2

Ustawy z dmia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rofwoju
PrzedsigbiorczoKci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaci przelewem na nastgpuj4cy
rachunek bankowy Zamawtal4cego: Santander Bank Polska O /Krotoszyn nr konta
65 1090 1157 0000 00013444 8484 zzaznaczeniemi

"Zabezpieczenie umowy : Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu os6b
niepelnosprawnychT'

5. Je\eli zabezpipczenie Wykonawca wniesie w pieniqdzu, ZamawrajEcy Qgdzie
przechowywal je La oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajqcy zyttrSci

zabezpieczenie wniesione w pieni4dzu z odsetkami wynikaj4cymr z umowy rac$unku
bankowego, na kl6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenirir tego
rachunku ora.z ppowizji bankowq za przelew pienigdzy na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy.

6. Zabezpieczente nalezltego wykonania Umowy winno zostad wniesione w PLN.
7. W przypadku wniesienia wadium w preniqdzu Wykonawca moile Wrazi( zgo{g na

zaliczeme krvo ty wadium na p o czet zab ezpre czema nale?fie go wykonani a Umo wy.
8. ZabezpieczenLe nale2ytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji pofinno

spelnia6 nastqpuj 4ce wymagania:
zabezpieczenie winno byt bezwarunkowe, nieodwolalne i platne w ciqgu 14 dlti na
pierwsze pise:mne 2qdanie Zamawiajqcego, zabezpieazenie nalezytego wykonania Ur,nowy

musi byt wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. ZamawiajqcY, w terminie dw6ch dni roboczych od ottzymania stosownego dokumenfu

(gwarancji, porgczenia), ma prawo zglosic do niego zastrzezema lub potwterdzic przyjEcie
dokumentu bez zasttzehen. Wykonawca winien wnieSi Zarnawral4cemu stospwny
dokument w terminie umozliwiaj 4cym Zarnawiaj4cemu wykonanie tego prawaf Nie
zgloszenie zastrze2en w terminie trzech dni robpczych od otrzymania dokumentu
uw azane b gd,zie 7a przy j gcie dokumentu b ez zastrzeZen.

10. JeLeIi Wyk.onawca, kt6rego Oferta zostaNa wybrana, nie wniesie zabezpteQzenra
nale?ytego vrykorrania Umowy, Zamawiajqcy moLe wybrai najkorzystnrejszq pfertg
spoSr6d pozostalych ofert stosownie do treSci art. 94 ilst. 3 Ustawy PZP.

1 1. Do zmraly formy zabezpreczenia nale?ytego wykonania Umowy w trakcie jego

stosuje sig ar1.. I49 Ustawy PZP.
| 2 . Zw r ot zab ezp re czenta nale?yte go wykonani a Umowy I
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1) Zamawia.jqay zv{roci 70"A kwoty zabezpiecienia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zarn6wienia i uznanra pnez Zamawiajqcego za naleZycie wykirnane
(podpisanie protokolu odbioru kofcowego);
2) 30% wartofci zabezpieczenia nie p62tiej niz vt 15 (pigtnastym) dniu po upiywie
okresu rgkojrni za wady.

xxrv. pouczENrE o snonxacu ocHRoNY PRAWNBJ PRZYSLUGUJAdYCH
WYKONAWCOM, UBTEGAJACYM SI4 O UDZTET,ENTE ZAMOWTENTA.

Wykonawcoln, a takhe innemu podmiotowi, jeheIi ma lub mial interes w uzytkaniu
danego zam6wrcnta oraz poni6sl lub moZe poniesd szkodg w wyniku naruszenia przez

Zamawtajqcego zasad okreslonych w ustawiePZP, przepisach wykonawczych do u{tawy,
jak tez w rriniejszej specyfikacjr, przysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewtdziane
cytowan4 ustaw4 - Dzial VI ..Srodki ochrony prawn0-i".

Odwolanie
1. Odwolanie przystrugvle wyL4cznie od niezgodnej z przeprsami ustawy

Zamawiajq.cego podjgtej w postEpowaniu o udzielente zam6wienia
czynnoSci, do kt6rej Zamawial4cy jest zobowiq'zany na podstawie
vurylqcznre wobec czynno Sci :

a) okreSlenia warunk6w udziaNu w postgpowaniu;
b) wyklucz:enia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wrcnia;
c) odrzucerria oferly odwoluj 4cego;
d) opisu przedmiotu zam6wtenrry,
e) wyboru najkorzystniej szej oferty.

2. Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby w formie pisemnej lub postaci
podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
waznego kwalif,rkowanego certyfikatu lub r6wnowaznego Srodka,
wymaganizr dla tego rodzqu podpisu, w terminie:

spelniaj

- 5 dni od dnia przestrania informacji o czynnoSci Zamawnj4cego sta
podstawg j ego wniesienia - jeleh zostaly przeslane w spos6b okreSlony w art. 180

ustawy PZ,P, albo
- w terminie 10 dni - jezeli zostaNy przesNane w inny spos6b (pisemnie).

3. Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zamowrentu, takhe wobec postanowren twz,
wnosi sig rvterrninie: 5 dni od dniazamreszczenia ogloszenia w Biuletynie

PZP czyqnoSci
lub zaniecihama
ustawv t[

elektroni
przy po

wlen
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czvnnoSci innvch niz okreSlone powyzei wnosi sie w termrme
od dnia, u, kt6rym powzigto lub przy zachowanru nalelytq starannoSci
powziqt wiadomoSd o okolicznoSciach stanowi4cyoh podstawg jego wniesienia.

Skarea
1. Na orze'cZerrra lzby stronom oraz uczestnikom postgpowania od

przysluguLje skarga do s4du.
2. Skargg wnosi sig do s4du okrggowego wlaSciwego

zamte szkania zamaw iq4ce g o za p o Sredni ctwem P rez e s a

dorgczenia orzeczenia lzby , przesytaJqc j ednoczeSnie j ej

XXV. INFORMA.CJE DOTYCZACE UMOWY
1. Wykonawca zobowi4zany jest do podpisania umowy na warunkach

we wzorze, umowy stanowi4cym zalEcznik nr A do SIWZ.
2. Zakazqe sig zmian postanowien zawartq umowy w stosunku do treSci o

podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeheniem postanowief ust

5 dni
bylo

dla siedziby albo miejsca
Izby w terminie 7 dni od dnia
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3. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP - Zamawiq4cy przewiduje mozliwoSi z{niany

postanowiieh zawan'tq umowy, w stosunku do treSci oferty, na podstawie t6rej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku :

a) dzialania slly wyaszej, maj4cej bezpoSredni wptyw na termin wykonania rob6t
(np. klgski zywiolowe, strajki), o i1o56 dni w kt6rych te okolicznoSci wyst4pi4J

b) zaistnienia oczywistej omylki pisarskiej lub rachunkowej,

c) zmianly powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa w zakresie malqcym lrvPlyw

narcalizacjg przedmiotuzam6wrcnia, w tymzrniany stawek podatku VAT.
d) pojawienia sig na rynku juZpo podpisaniu umowy nowych rozwiqzah technicpnych

lub technologicznych pozwalaj4cych na zmniejszenie koszt6w eksplgatacji

poj azd6w lub uzyskanie korzystniej szych parar,lretr6w techniczny ch,

e) zanieciania lub wycofania z produkcji okreSlonych material6w lub elempnt6w

wskazanyc h w szczeg6lowych wymaganiach technicznych,
Zmrany ol<reslone w ust. 3 ppkt. d) i e) nie mog4 powodowa6 wzrostu wynagro{zenia
umownego. Obnizenie cenztego tytutu jest dopuszczalne.

4. Wskazaner powyzej zmiany mog4 zostal wproryadzone, jedynie w przypadku je2eli

obydwie strony umowy zgodnie uznajq, 2e zaszNy wskazane okolicznoSci otaz

wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidlowej rcalizacji zamSwiema.

XXVI. PODW'TKONAWSTWO
1 . Wykonarvc a moLe powierzyc wykonanie czElci zam6wienia podwykonawcom.
2. Zarnawiajqcy 24da wskazania przez Wykonawcg w Formularzu oferty gzgSci

zam6wienia, kt6rych wykonanie zamrerza powierzyf podwykonawcom i pgdania

przez wykonawcA firm podwykonawc6w
3. Za prace zrealizowane przez podwykonawc6w Wykonawca bEdzie odpowiadal |ak za

wlasne.

XXV[. OCHRIDNA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnre z ar\. 13 ust, 7 i 2 rozporz4dzema Parfamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 'z dnia 27 kwtetnra 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w ztryrqzku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplylvu fakich
danych oraz uchylenia dyrektyory 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ocfrronie

danych) (L)z.IJrz. UE L lt9 204.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujg,2e:
.Administratorem Danych Osobowych jest MiejskiZald.ad Komunikacji w Kroto$zynie

sp. z ct.o. z siedzibE przy ul. Kobierskiej 5, 63-700 Krotoszyn, el-mail:

mzk@krIqqzg pl, numer telefonu: 62725 312?;
. W sprawach z zakresu ochlony danych osobowyoh mozliwy jest kontakt, pod adlesem

mailowyrn : rlrzk@krotoszrJn.p l,
.PanilPania. dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu zwiqzanym z w I w p o stgpowaniem o udzielenie zam6wienra publiczne go
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bEda osoby lub podmioty, kt6rym

udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust.

3 ustawy z dnia 29 sty cznta 2004 r. - Prawo zampwiot'r publicznych (t q. Dz. U . 4 2018

r. poz. I9t86 ze zm.), dalej,,ustawa Pzp";
.PanilPanit dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okr:es 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamSwrenra, a jeLeh

czas trwania umowy przel<racza 4 Iata, okres przechowywania obejmuj e cali czas

trwania u.mo\ryy;
. obowi4zek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana

dotyczqc"ych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy' Pzp,

zwiqzany,m z udziaNem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicinego;

konsekw,oncje niepodania okreslonych danych w}'nikaj4 zustawy Pzp;
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rw odnies;ieniu do PanilPana danych osobowycli decyzje nie
spos6b zatrt1matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7 . Wykaz dostaw (zal. nr 4)- do wypelnienia
B. O6wiadczsnie Wykonawcy dot. przynaleLno6ci lub braku przynaleZno1ci

kapitalow,ej (zal. Nr 5) - do wypelnienia.
9. OSwiadcz,onie Wykonawcy o posiadaniu Swiadectwa homologacji

(zal. nr 6) - do wypelnienia.

PREZES

r posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych PanilPana 
l

dotycz4cych;

- napoclstawie art. 16 RODO prawo do sprostoryania Pani/P ana danych osoboriych-;

- napodstawie ar1. 18 RODO prawo Zqdartia od administratoraograniczenia
przetw'arzania danych osobowych z zastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych moi^/a w
art. 18 usti 2 RODO +*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznaPanilPan,2e przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz1cychnarusza
przepisy RODO;

' nie przysluguj e Pani/Panu:
w zwitpkuz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobo'wyoh;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
na po<lstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
o s o b c,wych, gdy 2 p o d staw4 prawn4 pr zetw ar 7anra P am l P ana danych
osobc,wych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zalqczniki..

1. Wz6r umowy - zal. A do SIWZ.
2. Formularz: ofeny - do wypelnienia.
3. Opis technrizny - szczeg6lowa kompletacja wymagari

autobusu (za . Nr 1) - do wypelnienia.
technicznych oferowenego

4. OSwiadcz,enie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu
ust. 1 ustawy PZP (zal. nr 2a) - do wypelnienia.

5. OSwiadcz,enie Wykonawcy dot. przeslanek wykluczenia z postgpowania w trybie art.25pust.
1 ustawy )?ZP (zal. nr 2b) - do wypelnienia.

6. Zobowiyzanie do oddania do dyspozycji niezbEdnych zasob6w na okres korzystania z nich
przy wykonyrvaniu zam6wienia ( zal. nr 3) - do wypelnienia ljelli dotyczyl.

b9d4 podejmowhne w

tei samei grupydo

typu

Wialow

RZADU


