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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

………………………………………………….. 

           /pieczęć nagłówkowa/  

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są: 

1) bieżące dostawy: 

a)  fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub odpowiadających 

im parametrami technicznymi zamienników,  

b) części regenerowanych, 

do autobusów eksploatowanych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. 

z o.o. z siedzibą w Słupsku 

2) bieżące dostawy materiałów pozostałych; 

3) zapewnienie gotowości magazynowej poprzez: 

• prowadzenie magazynu części w pomieszczeniach wynajętych od 

Zamawiającego, 

•  utrzymywanie podstawowego zapasu magazynowego, 

• zapewnienie możliwości pobierania asortymentu, 

4) najem powierzchni magazynowych znajdujących się na terenie 
Zamawiającego w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica.  

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

r. (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.) 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

 

Słupsk, 26.05.2014 r. 
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Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku  

ul. W. Rzymowskiego 1 

76-200 Słupsk 

 

Adres do korespondencji:  

ul. Profesora Poznańskiego 1a 

76-251 Kobylnica 

 

NIP: 839-041-02-17 

REGON: 771486860 

KRS: 0000002203 

 

strona internetowa: www.mzk.slupsk.pl e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl  

fax: 59 841-54-03 

 

Rozdział II - Tryb Udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2013.907 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. 

2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy, aktów 

wykonawczych do Ustawy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Materiały przetargowe są udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej www.mzk.slupsk.pl. 

 

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia   

1. Wspólny słownik zamówień: 

CPV: 34.30.00.00 – 0 – części i akcesoria do pojazdów  i silników do nich       

2. Przedmiotem zamówienia są: 

1) bieżące dostawy: 

a) fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub odpowiadających im parametrami 

technicznymi zamienników, 

b) części regenerowanych 

do autobusów eksploatowanych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą 

w Słupsku; 

2) bieżące dostawy materiałów pozostałych, 

w ilościach i asortymencie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

 

3) zapewnienie gotowości magazynowej poprzez: 
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• prowadzenie magazynu części w pomieszczeniach wynajętych od Zamawiającego, 

•  utrzymywanie podstawowego zapasu magazynowego, 

• zapewnienie możliwości pobierania asortymentu, 

na warunkach określonych przez Zamawiającego w umowie współpracy stanowiącej 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

4) najem powierzchni magazynowych znajdujących się na terenie Zamawiającego w Kobylnicy 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica.  

 

Pełny wykaz wszystkich w/w części i materiałów został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Ilości części i materiałów wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Nie 

wyczerpanie ilości tych części i materiałów w czasie obowiązywania Umowy, nie pociąga za sobą 

żadnych skutków prawnych i finansowych dla Zamawiającego, a Wykonawcy należy się jedynie 

wynagrodzenie za dostarczoną część towaru. 

 

5) Wymagania Zamawiającego: 

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać fabrycznie nowe części zamienne I klasy jakości, tj.:  

a) spełniające normy fabryczne; 

b) zapakowane oryginalnie (w opakowaniach producenta) lub z metką fabryczną, do każdego 

opakowania będzie dołączona etykieta zawierająca co najmniej nazwę produktu, nazwę 

producenta, nr katalogowy). 

2) wszystkie dostarczane przez Wykonawcę części zamienne i materiały pozostałe, niezależnie od tego 

czy są częściami oryginalnymi, czy odpowiadającymi im parametrami technicznymi zamiennikami 

muszą posiadać deklarację zgodności CE lub inny równoważny dokument i muszą być dostępne dla 

Zamawiającego w magazynie wynajmowanym przez Wykonawcę od Zamawiającego na terenie 

bazy położonej w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica. 

3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na: 

a) fabrycznie nowe oryginalne części zamienne i odpowiadające  im parametrami technicznymi 

zamienniki – 12 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów, a jeżeli producent danej części 

przewiduje dłuższy okres gwarancji to Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 

takiej gwarancji; 

b) części zamienne po regeneracji – 6 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wynająć od Zamawiającego: 

a) pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni 456 m2, znajdujące się na terenie bazy 

Zamawiającego położonej w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica, w 

których to pomieszczeniach Wykonawca będzie prowadził sprzedaż części zamiennych i 

materiałów pomocniczych, zgodnie z poniższym wykazem: 

• magazyn części nowych – 72 m2; 
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• magazyn części regenerowanych i materiałów hutniczych – 54 m2; 

• magazyn części do regeneracji – 15m2; 

• magazyn odzieżowy 25,65 m2; 

• magazyn ogumienia i akumulatorów (na piętrze) – 222 m2; 

• pomieszczenie przyjmowania towarów – 28,44 m2; 

• biuro magazynu – 24,11 m2; 

• korytarz – 14,8 m2; 

b) windę osobowo-towarową o udźwigu 1000 kg. 

Szczegóły dotyczące realizacji niniejszego zamówienia określa umowa współpracy stanowiąca załącznik nr 6 

do SIWZ. 

 

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia 

Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie zawarta na okres od 15 lipca 2014 r. do 14 lipca 

2018 r. 

 

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełniania tych warunków 

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

w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.  

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed datą 

upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał lub nadal wykonuje co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowych oryginalnych części 

zamiennych lub odpowiadających im parametrami technicznymi zamienników i części regenerowanych 

do autobusów komunikacji miejskiej o łącznej wartości min. 3 000 000,00 zł netto. 

Ponadto Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu magazynu części samochodowych 

przez minimum dwa lata. 

 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia 
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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Posiadają polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma ubezpieczenia nie mniejsza niż  1 000 000 zł 

(słownie: jeden milion złotych), 

2) przedłożą sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 

z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty 

określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Średni roczny obrót w 

ciągu ostatnich 3 lat winien wynosić co najmniej 1 000 000 zł netto (słownie: jeden milion złotych), 

3) przedłożą Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) 

lub zdolność kredytową w tej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

UWAGI: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b Ustawy). 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 6 SIWZ. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca w/w warunki spełnił.  

 

Rozdział VI – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Na potwierdzenie spełniania opisanych w Rozdziale V warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca złoży niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone 

w art. 22 Ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie; fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub odpowiadających im 

parametrami technicznymi zamienników i części regenerowanych do autobusów komunikacji 

miejskiej o łącznej wartości min. 3 000 000,00 zł netto z podaniem wartości tych dostaw,  

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3.  
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W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powyższe powinno być wydane nie 

wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższego poświadczenia 

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Zamawiający dopuszcza przedstawienie 

oświadczenia Wykonawcy. W wypadku złożenia oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania w oświadczeniu przyczyny jego złożenia oraz uzasadnienia dlaczego nie był w stanie 

przedstawić Zamawiającemu poświadczenia, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie. 

3) Opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

1 000  000 zł (słownie: jeden milion złotych). 

4) Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Średni roczny obrót w 

ciągu ostatnich 3 lat, winien wynosić co najmniej 1 000 000 zł netto. 

5) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) lub 

zdolność kredytową w tej wysokości, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunków (art. 26 ust. 

2 c Ustawy)  

 

2. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający 

w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

ich zasobów żąda dokumentów: 

1) wymieniowych w Rozdziale VI punkt 1 ppkt 3-5 SIWZ, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania zasobami (patrz Rozdział V SIWZ - UWAGI). 

2) określających wiedzę i doświadczenie, z której będzie korzystał Wykonawca tj. zgodnie 

z wymogami określonymi w Rozdział VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ – załącznik Nr 3 do SIWZ;  

3) określających sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia; oraz charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) określających zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich dokumentów określonych w Rozdziale VI SIWZ. 
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3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Wykonawcy przedstawią nw. dokumenty: 

1) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy o braku podstaw w do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji 

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

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

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

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

7) Oświadczenie na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy – dotyczące przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 5 do SIWZ. 

 

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania niekaralności tych osób w zakresie określonym 

art. 24 ust 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w: 
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1) Rozdziale VI pkt 3 ppkt 2-4 oraz ppkt 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2)  Rozdziale VI pkt 3 ppkt 5 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu  sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 ppkt 1 a-c Rozdziału VI SIWZ 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy 

pkt 5 ppkt 1 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących przedłożonego 

dokumentu. 

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

9. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się 

wspólne udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta musi spełniać następujące 

warunki: 

1) w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie/oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie; 

3) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia – stosowany 

dokument należy dołączyć do oferty; 
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4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem występującym 

jako reprezentant pozostałych.  

 

Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie lub faxem na nr 59 841-54-03. 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem. 

3. W formie pisemnej muszą być składane oświadczenia, dla których Ustawa zastrzegła formę pisemną. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Janczuk; e-mail: 

kjanczuk@mzk.slupsk.pl. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa terminu składania ofert, tj. do 16 czerwca 2014 r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1) 

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po 16 czerwca 2014 r., o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający ma prawo udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania (art. 38 ust 1a) 

6. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed 

upływem w/w terminu. 

 

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępujący do przetargu wnoszą wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – 

(art. 45 ust. 1). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. (art. 45 ust. 3)  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6): 

1) pieniądzu – (w walucie złoty polski), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancji bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2007r. Nr 42, poz. 275 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem 

składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oryginale. 
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4. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna 

spełniać, – co najmniej następujące warunki: 

1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres; 

2) określać kwotę gwarantowaną w złotych; 

3) określać termin ważności gwarancji (gwarancja powinna być ważna do dnia upływu terminu 

związania ofertą); 

4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz tytuł (np. wadium); 

5) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie). 

5. Wadium w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, prowadzony przez BRE BANK SA o nr 30 1140 1153 0000 

2181 4200 1002 z dopiskiem WADIUM – Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych 

i materiałów pozostałych dla MZK Słupsk. 

6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy umieścić w odrębnej kopercie 

i złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym do składania ofert.  

7. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego, na które 

miałoby zostać zwrócone wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty kserokopie potwierdzającą 

wniesienie przedmiotowego wadium. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku, określa art. 46 Ustawy. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust 5 Ustawy, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej ustawy, lub 

pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie – art. 46 

ust 4a Ustawy; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust 5 Ustawy): 

a) odmówił  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

11. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodził się na 

przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania 

o udzielenie zamówienia – (art. 24 ust 2 pkt 2 Ustawy). 
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Rozdział IX – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. (art. 85 ust. 1 pkt 3). Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 ust 5). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 – art. 85 ust. 2 Ustawy. 

 

Rozdział X – Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Na ofertę składają się: 

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca w formularzu zobowiązany 

do wypełnienia wszystkich pozycji tj.: 

a) nr katalogowego producenta części lub materiału; 

b) ceny netto za 1 szt/kpl/mb, itp. (w zależności od danej jednostki miary przyjętej 

w formularzu ofertowym); 

c) wartości netto oferowanych części lub materiałów  - w oparciu o ilości oszacowane przez 

Zamawiającego; 

d) kwoty podatku VAT obliczonej zgonie z obowiązującymi przepisami; 

e)  wartości netto oferowanych części lub materiałów  - w oparciu o ilości oszacowane przez 

Zamawiającego; 

f) sumarycznej wartości oferty. 

2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ;   

3) Kserokopie wniesienia wadium, w przypadku jego wniesienia w pieniądzu. 

4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b Ustawy). 

2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Wszystkie załączniki powinny być podpisane 

przez osoby uprawnione, ponumerowane i zszyte w jeden pakiet opatrzony spisem. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia – stosowany 

dokument należy dołączyć do oferty. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane 

na Zamawiającego oraz posiadać oznaczenie:  

„Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

1) bieżące dostawy:.  

a) fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub odpowiadających im 

parametrami technicznymi zamienników, 
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b) części regenerowanych 

do autobusów eksploatowanych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z 

siedzibą w Słupsku,  

2) bieżące dostawy materiałów pozostałych 

 

5. Wewnętrzną kopertę ponadto ofertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

6. Oferta będzie odrzucona w przypadkach określonych w Art.89 i w Art.24 ust.4 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj., jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust 2 pkt. 3; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów z zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

4) zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

9) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 4  Ustawy) 

oraz jeżeli: 

10) nie będzie złożona na załączonym formularzu oferty;  

11) jest nieczytelna, nie podpisana lub podpisana przez osobę nieuprawnioną. 

 

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie, 

(za wyjątkiem informacji określonych w art. 86 ust 4 Ustawy – patrz też art. 8 ust 3 ustawy zd. 2). 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez 

Wykonawcę w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający 
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uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i zgodnie z uchwałą SN z 20 

października 2005 (sygn. III CZP 74/05) będzie skutkować ich odtajnieniem. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany 

i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. 

14. Wszelkie niejasności i uwagi dotyczące zapisów w SIWZ należy, wyjaśnić z Zamawiającym przed 

upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ.  

 

 

Rozdział XI – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Termin składania ofert upływa 07 lipca 2014 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Zamawiającego ul. Profesora Poznańskiego 1a; 76-251 

Kobylnica. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2014 r. o godz. 12:05, w sali konferencyjnej 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznańskiego 

1a. 

4. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 

Wykonawcom na ich wniosek – art. 86 ust. 5 

 

Rozdział XII – Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Ceną oferty będzie sumaryczna wartość brutto oferty podana w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1), 

obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi w tym 

Rozdziale. 

2. Cenę należy wyliczyć mnożąc ilość każdego asortymentu  wymienionego w Złączniku Nr 1 przez cenę 

oferowaną przez Wykonawcę oraz sumując wyniki mnożenia .  
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3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, np. koszty transportu i reklamacji. 

4. Ceny jednostkowe i wszelkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być zaokrąglone do 

dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający informuje, iż w treści oferty poprawi w szczególności: 

1) omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary 

w treści złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, dostosowując ich treści 

do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ. 

2) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, 

dodawanie), a konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. 

Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto. 

3) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym 

w następujący sposób: 

a) zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko 

jedną z nich; 

b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane 

w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę 

ofertową; 

c) w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję 

o wyższej cenie. 

4) jakiekolwiek zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących 

w formularzu pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do 

poprawienia w trybie art. 87 ust. Ustawy i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował kryterium ceny.  

Lp. Kryterium 

zasadnicze 

Opis Waga – udział 

w ocenie 

1 Cena oferty Cena oferty (z podatkiem) za realizację 

przedmiotu zamówienia, na którą powinny 

składać się wszelkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę 

100% 

 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

ilość punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 
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3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium %. Uzyskana liczba 

punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie 

ilości punktów poszczególnym ofertom, odbywać się będzie wg następującej zasady: 

 

                                               Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

Liczba punktów =  ---------------------------------------------------- x 100  

                                                                   Cena brutto oferty badanej 

 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

 

Rozdział XIV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zgodnie z treścią art. 92 ust 1 Ustawy niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta  

2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga, aby przedłożyli oni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowę regulującą ich współpracę – zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umów powinny okazać dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

 

Rozdział XV – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 
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1. Miejski Zakład Komunikacji zawrze z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

Umowę współpracy – na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ 

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości 

dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany stawki  podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń 

publiczno-prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy; 

2) zmiany wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS 

nie częściej niż raz w roku, po upływie 12 miesięcy  jej obowiązywania; 

3) zmiany osób uprawnionych przez strony do kontaktu; 

4) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia groziłoby stronie 

stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy,  

4. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 

wymaga zgody drugiej strony. 

5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 

w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół 

konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp. 

6. Z  żadnym wypadku postanowień w pkt 3 nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron 

roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. 

 

Rozdział XVI – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

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. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy. 

 

Rozdział XVII – Składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Rozdział XVIII – Składanie ofert wariantowych. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych 

oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza ich składanie. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
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Rozdział XIX – Zawarcie umowy ramowej. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi 

Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy 

ramowej/ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Rozdział XX – Aukcja elektroniczna. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział XXI – Zamówienia uzupełniające. Informacje o przewidywanych zamówieniach 

uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust 6 pkt. 4, jeżeli Zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.  

 

Rozdział XXII – Powierzenie zamówienia podwykonawcom.  

Zamawiający nie przewiduje powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.  

 

Rozdział XXIII – Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 25.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w punkcie 1. 

4. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie Wykonawcy, a ich oferta została wybrana, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców – pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy. 

 

Rozdział XXIV – Zwrot kosztów. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

Zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XXV – Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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Rozdział XVI – Zaliczka  

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Rozdział XVII – Wykaz załączników 

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy; 

2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

3. Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw; 

4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 

5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy – dotyczące przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.); 

6. Załącznik Nr 6 – Umowa współpracy. 

 


