SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiot postępowania:
Dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk fabrycznie nowych,
autobusów miejskich, niskopodłogowych (w tym 12 sztuk klasy
maxi, 3 sztuk klasy mega) z możliwością skorzystania z prawa
opcji.
Zamawiający:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Domejki 2, 59-220 Legnica
REGON: 390391389, NIP: 6910201313

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na
jej podstawie. Wartość zamówienia jest większa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy.

Legnica, listopad 2015r.

Zatwierdzono

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 59-220 Legnica
ul. Domejki 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000056511, NIP 691020113,
REGON 390391389, o kapitale zakładowym w wysokości 33.190.000 zł, w całości wpłaconym.
 tel. + 48 76 7223400,  faks + 48 76 7223410
strona internetowa: www.mpk.legnica.pl, e-mail: mpk@mpk.legnica.pl.
Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do15:00.

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz.907 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”
oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowieniami niniejszej
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV,

34121400 – Autobusy niskopodłogowe.
34121100 – Autobusy niskopodłogowe.
1. Przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie podstawowym jest dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk
fabrycznie nowych, autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednej marki, pochodzących z seryjnej produkcji
(w tym 12 sztuk klasy maxi, 3 sztuk klasy mega) o przebiegach nie większych niż 500 km i wyprodukowanych
nie wcześniej niż w 2016r, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, 59-220 Legnica – Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. w zakresie
dostawy w formie dzierżawy do 5 sztuk klasy maxi - fabrycznie nowych, autobusów miejskich, niskopodłogowych,
jednej marki, pochodzących z seryjnej produkcji, o przebiegach nie większych niż 500 km i wyprodukowanych
nie wcześniej niż w 2016r. Szczegółowe wytyczne, dotyczące realizacji „prawa opcji” zostały opisane we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza pojazdów demonstracyjnych oraz używanych do testów w warunkach eksploatacji
w regularnej komunikacji miejskiej.
4. Oferowane autobusy niskopodłogowe muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych
w: Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity: Dz. U. 2013 r.,
poz. 951 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia ( Dz.U.Nr 32 z 2003 r, poz. 262).
5. Oferowane autobusy muszą spełniać normy zawarte w Regulaminie nr 36 EKG ONZ oraz Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
6. Oferowane autobusy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie
innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559) muszą spełniać parametry opisane w wymaganiach technicznych
w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Wymagane parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2.
 zużycie paliwa do powyższych wyliczeń przyjęte zostało z wyników testów SORT 2, a poziom emisji
spalin wg testu WHTC
 obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800 000 km
Warunki, o których mowa w ust. 6 będą spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne
dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.
7. Oferowane typy autobusów muszą posiadać aktualne „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu" wydane
zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiące podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski
na dzień składania oferty. Dokumenty homologacyjne oferowanego modelu typu i wersji ekologicznej autobusów
wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do oferty.
8. Dla oferowanych autobusów Wykonawca musi zagwarantować dostęp do w pełni autoryzowanej stacji
serwisowej producenta autobusów, znajdującej się na terenie Polski, działającej w systemie
24 h i dysponującej mobilnym serwisem (wozami serwisowymi).
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9. Oferowane w niniejszym postępowaniu autobusy muszą być pojazdami znajdującym się aktualnie w ciągłej
produkcji seryjnej producenta. Wykonawca musi wykazać się 3 dostawami autobusów klasy 12 m takich samych
jak oferowany (klasa, długość, przebieg podłogi, rodzaj napędu, zawieszenie) na łączną ilość minimum 12 sztuk,
W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie podstawowych zespołów
układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny EURO VI zasilanym ON, automatyczna skrzynia biegów,
portalowa oś napędowa oraz - takie same jak oferowane oraz Wykonawca musi wykazać się 3 dostawami
autobusów klasy 15 m takich samych jak oferowany (klasa, długość, przebieg podłogi, rodzaj napędu,
zawieszenie) na łączną ilość minimum 3 sztuk. W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami
oferowanymi w zakresie podstawowych zespołów układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny
EURO VI zasilanym ON, automatyczna skrzynia biegów, portalowa oś napędowa oraz - takie same jak oferowane
Załączy dokumenty lub dowody, czy dostawy te są wykonywane lub są wykonane należycie.
10. Zamawiający wymaga zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu pojazdu, w rozumieniu definicji
zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24.10.2005r w sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. nr 238/2005 poz.2010 z późniejszymi zmianami) oraz zgodności
z autobusami oferowanymi w zakresie typu podstawowych układów zespołu napędowego i jezdnego.
11. Autobusy oferowanego typu winny być przedstawicielem rodziny autobusów o różnych klasach pojemności,
opartych na zabudowie modułowej
12. Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną (w języku
polskim) oferowanych autobusów w ilości po 3 egz. w wersji papierowej i po 3 egz. w wersji elektronicznej na
każdy typ autobusu , zapisanej na nośnikach pamięci masowej USB, obejmującą:
12.1. Instrukcję napraw pojazdu.
12.2. Schemat instalacji elektrycznej ( w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej).
12.3. Schemat układu pneumatycznego i hamulcowego.
12.4. Schemat układu chłodzenia.
12.5. Schemat układu smarowania.
12.6. Schemat układu hydraulicznych.
12.7. Schemat układu kierowniczego.
12.8. Schemat układu zawieszenia.
12.9. Harmonogram czynności obsługowych.
12.10. Katalog części zamiennych
12.11. Katalog norm czasowych na wymianę części lub program informatyczny umożliwiający rozliczenie
wykonanych napraw gwarancyjnych.
12.12. Instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji pojazdu 2 szt. w formie papierowej dla
każdego autobusu i po 1 egz. w wersji elektronicznej, na każdy typ autobusu, zapisanej na nośniku pamięci
masowej USB.
13. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu na oferowany autobus następującej gwarancji:
13.1. Minimum 36 miesięcy bez limitu km przebiegu, - na cały pojazd.
13.2. Minimum 10 lat - na perforację nadwozia, bez limitu przebiegu km.
13.3. Minimum 6 lat na powłokę lakierową bez limitu przebiegu km.
13.4. Wyrazi zgodę Zamawiającemu na samodzielny montaż zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu:
13.4.1. Rozbudowy systemu informacji pasażerskiej.
13.4.2. Monitoringu.
13.4.3. Radiotelefonu.
13.4.4. Radia.
bez ryzyka utraty gwarancji na dostarczone autobusy.
14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty zgodności (CE,WE).
15. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w zestaw narzędzi i urządzeń specjalistycznych umożliwiających
uzyskanie autoryzacji producenta na potrzeby własne oraz wykonywanie bieżących obsług i napraw
gwarancyjnych dla dostarczonych autobusów w zakresie określonym w niniejszej SIWZ oraz w ramach
zamówienia tj. w cenie dostarczanych autobusów. Wykonawca załączy do oferty wykaz urządzeń i narzędzi
specjalistycznych z podaniem ich numeru katalogowego oraz ich wartości w PLN.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tych narzędzi i urządzeń obsługowych zaproponowanych
przez Wykonawcę, które posiada już na swoim stanie. Wówczas za kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł (słownie:
dziesięć tysięcy zł) na każdy autobus z zamówienia podstawowego wybierze z katalogu Wykonawcy lub z innego
powszechnie dostępnego katalogu inne narzędzia, urządzenia, oprogramowanie potrzebne do wykonywania
napraw i obsług dostarczonych autobusów.
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16. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne w czasie 2 dni roboczych od
złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dotyczy to
takich zespołów podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy) w tym
przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.
W przypadku naprawy autobusu dłuższej niż 10 (słownie; dziesięć) dni roboczych - Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia nieodpłatnie autobusu zastępczego na okres trwania naprawy.
17. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli:
17.1. Minimum 10 pracowników zaplecza technicznego wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi
i naprawy oferowanych autobusów
17.2. Minimum 40 kierowców wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym
autobusem.
18. Wydanie autobusów Zamawiającemu odbędzie się w dwóch etapach:
18.1. Etap wstępny, w siedzibie Wykonawcy znajdującej się na terenie Polski, osoby wskazane przez
Zamawiającego dokonają sprawdzenia działania i wyposażenia autobusów oraz sporządzą wstępny protokół
odbioru; jednorazowo Zamawiający może sprawdzić nie więcej niż 5 autobusów z jednej transzy dostawy.
18.2. Końcowy odbiór, w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo
odbiorczego
19. Autobusy muszą być wyprodukowane w co najmniej 50% z części i podzespołów pochodzących
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy
o równym traktowaniu przedsiębiorstw.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych - przewidujących odmienny niż
określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia.
21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego
22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

IV.

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin protokolarnego przekazania w dzierżawę, zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w rozdz. III ust. 1 do 30.11.2016r.
1.1. Pierwsza transza 10 sztuk. autobusów, klasy maxi, powinna zostać zrealizować w terminie do 150 dni od
daty podpisania umowy.
1.2. Druga transza 2 sztuk autobusów klasy maxi oraz 3 sztuk klasy mega w terminie po 140 dniach od daty
zakończenia odbioru I transzy autobusów lecz nie później niż do 30.11.2016r.
1.3. Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji, zamawiający przekaże wykonawcy pisemne oświadczenie ze
wskazaniem ilości autobusów w terminie do 31.12.2016r. Zwiększona ilość 5 szt. autobusów klasy maxi
powinna być dostarczona w terminie do dnia 31.12.2017.

V. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać, Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa
w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca przedstawi
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, tj Wykonawca wykaże,
iż zrealizował bądź realizuje zamówienia obejmujące co najmniej:
1.2.1. Trzy dostawy autobusów klasy 12 m takich samych jak oferowany (klasa, długość, przebieg podłogi,
rodzaj napędu, zawieszenie) na łączną ilość minimum 12 sztuk.
W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie podstawowych
zespołów układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny EURO VI zasilanym ON, automatyczna
skrzynia biegów, portalowa oś napędowa - takie same jak oferowane,
oraz
1.2.2. Trzy dostawy autobusów klasy 15 m takich samych jak oferowany (klasa, długość, przebieg podłogi,
rodzaj napędu, zawieszenie) na łączną ilość minimum 3 sztuk.
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W tej liczbie Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie podstawowych
zespołów układów napędowego i jezdnego, tj. silnik wysokoprężny EURO VI zasilanym ON, automatyczna
skrzynia biegów, portalowa oś napędowa - takie same jak oferowane.
Załączy dokumenty lub dowody, czy są wykonywane lub są wykonane należycie wraz z załączeniem:
- dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzające czy
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy
wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenia
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń
- oświadczenie Wykonawcy.
Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca spełni wymogi opisane w niniejszym punkcie.
Ocena spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie na podstawie:
oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ, informacji zawartych
w załączniku nr 4 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa w niniejszym punkcie,
zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w ust 2., jeżeli Wykonawcę
dotyczy wskazana sytuacja.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca wykaże iż
posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument/ty potwierdzający/jące, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem
niniejszego zamówienia co najmniej na kwotę minimum 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia,
o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 i informacji ubezpieczyciela – że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co
najmniej na kwotę minimum 2 000 000 zł oraz zobowiązania opisanego w ust.2, jeżeli Wykonawcę dotyczy
wskazana sytuacja.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału, powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., Zamawiający wymaga podania nazwy tych podwykonawców
w pkt 5 - Załącznik nr 1a do SIWZ
3. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., i brak podstaw do wykluczenia
z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w ust. 2 rozdziału VI niniejszej SIWZ. Ocena
spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń
oraz dokumentów, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
4. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty.
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5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków
określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w ust. 2 rozdziału VI niniejszej SIWZ musi wykazać każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - niezłożenie wraz z ofertą, a następnie na skutek wezwania,
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
załączył do oferty następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp., wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.
1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
zdefiniowanych przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 1.2 rozdziału V SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru
na załączniku nr 4 do SIWZ.
1.3. Dowody na potwierdzenie, że dostawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 rozdziału V niniejszej SIWZ,
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.4. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony
złotych).
2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp. należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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.
2.4. 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 wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy
Pzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7. W celu wykazania braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50,
poz. 331 z późn. zm), albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ.
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
3.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp., Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
(np. w formie konsorcjum) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz
z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie
określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie
pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. (rozdział V ust. 1 pkt 1.1 – 1.4 SIWZ).
3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału, winno zostać złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się razem o udzielenie zamówienia (z podaniem nazw i siedzib wszystkich Wykonawców
wchodzących w skład podmiotu wspólnego) i podpisane przez:
3.3.1. Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki, lub
3.3.2. upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub
3.3.3. przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców, wchodzących w skład podmiotu
wspólnego, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.4. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1.2 -1.4 niniejszego rozdziału, składa ten/ci Wykonawca/Wykonawcy
który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3.5. Wskazane dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców. Na
ich podstawie oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.
3.6. Oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców
oddzielnie, gdyż muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy
oddzielnie.
3.7. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej), zamiast oryginału pełnomocnictwa
wskazanego w pkt 3.1 niniejszego ustępu, mogą przedłożyć wraz z ofert kserokopię aktualnej umowy spółki
cywilnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego ze wspólników spółki cywilnej lub jej
odpis notarialnie potwierdzony, jeżeli wynikać z niej będzie pełnomocnictwo i zakres czynności, do których
umocowany jest Pełnomocnik.
3.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
3.9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, nie później jednak niż w dniu jej podpisania, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
4.1. ust.2 pkt 2.2. - 2.4. i pkt 2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4.2. ust. 2 pkt 2.5. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, ustawy Pzp.
4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 lit a i c oraz pkt 4.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 lit b. powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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4.4. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 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. Przepis pkt 4.3 stosuje się odpowiednio.
4.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 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 niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4.6. Dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub w formie notarialnie
potwierdzonego odpisu. Oświadczenia i zobowiązania należy przedłożyć w oryginale.
4.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
4.8. Zamawiający może dać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu zawsze,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Ponadto Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:
5.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
5.2. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.
5.3. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ.
5.4. Parafowany projekt umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
5.5. Oświadczenie o pochodzeniu towarów stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w Rozdziale III ust. 6, 7.
7. Prospekty handlowe dotyczące oferowanych autobusów (w języku polskim), także w formie elektronicznej na
płycie CD lub DVD.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania z wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
4. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
ul. Domejki 2
59-220 Legnica
 faks. 76 7239410
6. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji ze strony zamawiającego w toku przygotowania ofert są:
6.1. W sprawie procedury przetargowej p. Andrzej Arnold,
 tel. 76 7239417, godz. 7:00 – 15:00.
6.2. W sprawach technicznych i organizacyjnych p. Janusz Dulik,
 tel. 76 7223408 w godz. 7:00 - 15:00.
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7. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ.
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków określonym
w pkt 7.1 niniejszego ustępu, lub dotyczy będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 7.1 niniejszego ustępu, tj. nie przedłuża terminu na zadawanie pytań dotyczących SIWZ.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostaną przekazane Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której SIWZ jest
udostępniana.
7.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom którym została przekazana
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której jest zamieszczona SIWZ.
7.7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przekaże Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej
określonej w dyrektywie.
7.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i powiadomi o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej
- www.mpk.legnica.pl, na której SIWZ jest udostępniana
7.9. Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca.

VIII. Termin związania z ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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.

IX. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp., Zmawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, a oferenci mają
obowiązek wniesienia wadium.
2. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy zł).
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:
3.1. W pieniądzu (w PLN).
3.2. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.3. W gwarancjach bankowych.
3.4. W gwarancjach ubezpieczeniowych.
3.5. W 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. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z późn. zm.).
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu (w PLN) należy wpłacić przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy
Zamawiającego Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Legnicy 64 1500 1504 1215 0000 0791 0000 z adnotacją:
„Wadium - Dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk fabrycznie nowych, autobusów miejskich, niskopodłogowych (w
tym 12 sztuk klasy maxi, 3 sztuk klasy mega) z możliwością skorzystania z prawa opcji”.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy
bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania
ofert (nie później niż do dnia 22.12.2015r. do godz. 9:00). Kopię dokumentu potwierdzającą dokonanie przelewu
Wykonawca winien dołączyć do oferty.
7. Niepieniężne formy wadium winny zostać złożone w postaci oryginału (1 egz.), w opakowaniu, w którym
złożono ofertę, jednakże oddzielonego od trwale złączonej oferty. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny
za przebieg postępowania, niezwłocznie po otwarciu ofert, zdeponuje oryginał dokumentu w Sekcji Finansowo –
Księgowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o., ul. Domejki 2, p. 23, 59-220 Legnica.
Pożądane jest, aby jako dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej, Wykonawca załączył do oferty
kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane prawnie do tej czynności (1 egz.).
8. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem
takich dokumentów musi być Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., ul. Domejki 2, 59-220 Legnica.
Poręczenia lub gwarancje nie mogą zawierać zapisów ograniczających dysponowanie prawami z tych gwarancji
na rzecz osób trzecich. Z treści poręczeń lub gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określone
w ustawie Pzp., bez konieczności potwierdzenia tych okoliczności.
9. Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 ustawy Pzp.
11. Zgodnie z zapisem § 11 projektu umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
8. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 148 ust. 1 ustawy
Pzp.
12. Dokumenty związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dostarczone
Zamawiającemu przed terminem podpisania umowy.
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, przelewem bankowym, musi wpłynąć na konto Zamawiającego Bank
………………………………………………………………………………………… przed terminem podpisania umowy.
11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisem § 11 ust. 3 projektu
umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie
oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.
2. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Wymaga się, aby oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki były podpisane przez osobę lub
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające treść
były ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę oraz trwale spięte tak, aby tworzyły
jedną całość. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę. Dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
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4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do
oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub
maszynie do pisania.
6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie,
zbindowanie).
7. Zamawiający nie wyrażają zgody na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń,
oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski. W przypadku załączonych do wniosków
dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć niniejsze dokumenty wraz
z tłumaczeniem na język polski. Podpis pod dokumentami powinien umożliwiać zidentyfikowanie osoby
podpisującej.
8. Wykonawca, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, ma prawo zastrzec wybrane informacje przekazane w ofercie,
które nie mogą być udostępniane, jeśli równocześnie wykaże, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie powyższe musi zostać
dokonane nie później niż w terminie składania ofert (w pkt. 6 – Załącznik nr 1a do SIWZ).
Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa
w Rozdziale VI „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
ponosi wyłącznie Wykonawca.

XII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
1. Opakowanie i oznakowanie oferty:
1.1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu pocztą, pocztą kurierską lub osobiście,
1.2. Zaleca się, aby wykonawca umieścił ofertę w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach,
(zalecane są dwa opakowania oferty: zewnętrzne i wewnętrzne) w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert.
1.3. Koperta (opakowanie) zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego
w następujący sposób:

nazwą i adresem Zamawiającego,

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
59-220 Legnica ul. Domejki 2,


nazwą postępowania

Oferta przetargowa - „Dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk fabrycznie nowych,
autobusów miejskich, niskopodłogowych (w tym 12 sztuk klasy maxi, 3 sztuk
klasy mega) z możliwością skorzystania z prawa opcji.”
Nie otwierać przed 22.12.2015r., godz. 09:30
Na kopercie (opakowaniu) wewnętrznej należy umieścić napis:

Oferta przetargowa - „Dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk fabrycznie nowych,
autobusów miejskich, niskopodłogowych (w tym 12 sztuk klasy maxi, 3 sztuk
klasy mega) z możliwością skorzystania z prawa opcji. ”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem wykonawcy,
aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku nadejścia jej po terminie.
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1.4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi
wykonawca.
1.5. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być
dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętych kopertach
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.
1.6. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie
dołączona do oferty.
1.7. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
(oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
1.8. Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument
potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu wykonawcy.
1.9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.
2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
2.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.12.2015r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego
w Legnicy ul. Domejki 2, I piętro, sekretariat - pokój nr 19. Godziny pracy sekretariatu: w dni robocze
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
2.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.12.2015r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
w Legnicy ul. Domejki 2, I piętro pokój nr 13.
2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2.4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
2.5. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny
wniosek wykonawcy.
2.6. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający odrzuci ofertę
3.1. Jest niezgodna z ustawą Pzp.
3.2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 Ustawy Pzp.
3.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
3.4. Zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3.5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
3.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
3.7. 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 ustawy Pzp.
3.8. W której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50 %.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę wyłącznie kryteria zawarte w SIWZ, a sposób ich spełnienia
stanowić będzie podstawę do oceny punktowej poszczególnych ofert.
2. Spośród ofert złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania oraz ofert
nieodrzuconych, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
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Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium:
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe: (cena najniższej oferty / cena oferty badanej ) x 100 x waga
II. Warunki techniczne
Punktacja 0 - 100 pkt
Łączna ilość punktów: [ ppkt 1) + ppkt 2) + ppkt 3) + ppkt 4) ] x waga
1) Materiał i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia (szkielet)
- konstrukcja szkieletu wykonana w całości ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej
o parametrach zgodnych z normą PN-EN 10088 lub z aluminium – 25 pkt
- inne materiały i technologia – 0 pkt
2) Materiał i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia (poszycie boczne i dach)
Poszycie boczne i dach wykonane z blachy odpornej na korozję nierdzewnej o parametrach zgodnych
z normą PN-EN 10088 lub z aluminium – 25 pkt
Inne materiały i technologia – 0 pkt
3) Szyba czołowa
Dzielona pionowo w osi pojazdu – 25 pkt
Inne rozwiązania – 0 pkt
4) Możliwość czyszczenia chłodnic bez ich demontażu – 25 pkt
Czyszczenie chłodnic wymagające ich demontażu – 0 pkt
III. Posiadanie certyfikatu niepalności
Punktacja 100 pkt x waga
W powyższym kryterium 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który załączy do oferty certyfikaty
potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego
oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek niepalności – homologacja EWG
pojazdu odnośnie do palności, uzyskany zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie95/28/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku.
IV. Podatność napraw pokolizyjnych
Punktacja 100 pkt x waga
Naprawy pokolizyne wykonane bez stosowania technik spawania , zgrzewania, klejenia, nitowania
- 100 pkt.
Naprawy pokolizyjne wykonane z wykorzystaniem technik spawania , zgrzewania, klejenia, nitowania
- 0 pkt.

waga
70 %
waga
15 %

waga
5%

waga
10 %

3. Wyliczane w każdym kryterium ilości punktów zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
Najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie we wszystkich kryteriach (I+ II +III+IV) uzyska najwyższą
łączną ilość punktów.
Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. Cenę oferty należy podać w sposób określony w załączniku nr 1 do Formularza oferty.
4.1 Cena ofertowa to cena brutto (z VAT) obejmująca całość zamówienia.
4.2 Cenę oferty należy wyrazić w PLN, z dokładnością do 1/100 części złotego tj. do 1 grosza, cyfrowo
i słownie z wyodrębnieniem należnego VAT.
4.3 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
4.4 Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający określi termin i wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
4.5 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
4.6 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust. 8.
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6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez
oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający
poprawiając omyłki rachunkowe, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
9. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
9.1 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
9.1.1 jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar,
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
9.2 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
9.2.1 jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo
podano ceny za części zamówienia,
9.2.2 jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
9.3 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu: wartości netto, wartości brutto, kwoty VAT.
Przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto oraz stawkę VAT wyrażoną procentowo.

XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1.1. 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 adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
1.4. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko
jedna oferta – wówczas Zamawiający może zawrzeć umowę o udzielenie zamówienia przed upływem
terminu dziesięciodniowego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
3. Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę, o terminie i miejscu podpisania umowy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są
oni zobowiązani do zawarcia między sobą umowy regulującej ich współpracę i na żądanie Zamawiającego
dostarczenia jej Zamawiającemu na 3 dni przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, nie później jednak
niż w dniu jej podpisania. Umowa o współpracy w swojej treści musi zawierać co najmniej następujące
postanowienia:
4.1. Okres obowiązywania nie krótszy niż okres realizacji zamówienia.

14 | S t r o n a

4.2. Określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie
przedmiotu zamówienia).
4.3. Określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, przy czym jeden
z partnerów umowy musi być wyznaczona jako Lider.
4.4. Wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
4.5. Zapis, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie, niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy.
4.6. Zapis, że Lider jest uprawniony do otrzymywania płatności.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia,
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.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy
w sprawie publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach .
1. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodną z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.
2. Odmowa zawarcia przez Wykonawcę wybranego w toku niniejszego postępowania umowy rodzi skutki
określone w art. 46 ust. 5 Pzp.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania następujących istotnych zmian umowy, w stosunku do treści oferty.
3.1. Uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu dzierżawy, proponowanych przez Zamawiającego
lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w przypadku:
3.1.1. Pojawienia się na rynku, po podpisaniu umowy, nowych rozwiązań technicznych, technologicznych,
materiałów lub elementów nowszej generacji, pozwalających na skrócenie czasu realizacji dostawy, jak
również zmniejszenie kosztów eksploatacji autobusów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów
technicznych.
3.1.2. Zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie lub
dokumentacji technicznej.
3.1.3. Zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano
rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej.
3.1.4. Zmiany obowiązujących przepisów lub norm.
3.1.5. Zmiany w wymaganych parametrach elementów autobusów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi
zmianami techniczno – technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami
eksploatacyjnymi Zamawiającego, Wykonawcy lub innych zakładów komunikacyjnych.
3.2. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki
wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy – umowa podlegać będzie zmianie
w zakresie, w jakim zmiany będą niezbędne do dostosowania jej treści do zmienionych przepisów.
3.4. Zmiany wartości umowy w wyniku uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia.
3.5. Zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji
ulegnie zmianie łączna wartość brutto niniejszej umowy.
3.6. Zmiana waluty w przypadku wprowadzenia do rozliczeń w miejsce PLN waluty EURO jako obowiązującej
w Polsce.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1.1, nie mogą pogorszyć stanu technicznego lub wartości użytkowej
autobusów.
5. Wnioski o dokonanie zmian będą składane przez Stronę zainteresowaną dokonaniem danej zmiany na
piśmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz propozycją aneksu. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany,
druga ze stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji, bądź zwróci podpisany aneks.
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6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności:
6.1 Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego)
6.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

XVI. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

toku

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
Wykonawcą a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Załączniki.
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2. Załącznik nr 1a – Formularz oferty – Załącznik nr 1.
3. Załącznik nr 1b - Formularz oceny parametrów techniczno-użytkowych oferowanych autobusów.
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udział w postępowaniu.
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
6. Załącznik nr 4 – Doświadczenie zawodowe.
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy dzierżawy autobusów.
8. Załącznik nr 6 – Informacja o przynależności, lub jej braku, do grupy kapitałowej.
9. Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne autobusów.
10. Załącznik nr 8 – oświadczenie Wykonawcy o udziale procentowym części i podzespołów pochodzących
z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej użytych do produkcji autobusów,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Domejki 2 w Legnicy od godziny 8.00 do godz. 14.00 w pokoju nr 35 lub za pośrednictwem poczty na
pisemny wniosek zainteresowanych.
(za SIWZ w formie pisemnej zamawiający pobiera opłatę w wysokości 10 zł)
Drogą elektroniczną: www.mpk.legnica.pl
Zatwierdzam

09.11.2015
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