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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych autobusów nlskopodłogowych 
do przewozu osób w miejskiej komunikacji zbiorowej w tym: 

- Część 1 : Dostawa 1 autobusów spełniających normę EURO VI 
- Część 2: Dostawa 2 autobusów hybrydowych 

Zakup współfinansowany będzie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działania 
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - Poddziałanie 3 A l Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (typ a) 

Tytuł projektu: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poprzez rozwój publicznego 
transportu zbiorowego w Głogowie 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Komunikacja Miejska Spółka i o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Transportowej 3 
reprezentowana przez p. Piotra Miselisa - Prezesa Zarządu, 
zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055569, 
posiadająca 
NIP: 639-10-04-552 
REGON: 390340430 
oraz kapitał zakładowy w wysokości 11.046.200 zł w całości wpłacony. 
Telefon: 75 7451 200 
Faks: 76 7451 201 
Strona internetowa Zamawiającego: w w w. km .ĘI ogo w.p I 
Adres poczty elektronicznej; km@km.gloaow,pl 

© IL INFORMAOE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WYKAZ 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą są: 

1) Zdzisław Kociucki tel. 76 7451 214, 605 692 783, zkociuckl@ km,£iogow. ol. 
2) Julita Borecka teL 76 7451 211, 691 373 339, iuiita@i<m.gioaow.pi, 
3) Elżbieta Czepiga tel, 75 7451 212, c^eDiaaeia@km,glofiow•pl 
którzy udzieiają informacji w godz. 7^ - 14^, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną na adres: iulita@i<m plonów pl , Każda 
ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie 
dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji 
potwierdzenia uznane będzie, jaî o dokonane tj . wysłane i otrzymane w tej samej 
chwili. 

^ 3. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP 2/Z017/UE /TYP A. Wykonawcy 
winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane 
oznaczenie. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej - SIWZ), kierując 
swoje zapytania w formie podanej w pkt 2. 

5. Wniosei< o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa potowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków, o których mowa w pkt. 5. 

7. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające 
z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert i zamieści je na stronie internetowej www.km.ĘIojgoW.pI 
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8- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE (dalej 
DUUE) lub SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.km.KlofiOW.pf. 

9. W przypadku, gdy zmiana SJWZ powodować będzie konieczność zmian 
w przygotowaniu oferty. Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
z uwzględntentem czasu niezbędnego do wprowadzenia łych zmian z tym, że termin 
składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
12. Przedmiotem zamówienia nie Jest zawarcie umowy ramowej, 
13. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z wykonawcami. 
14. Zamawiający zastrzega, ze może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub aęści zamówienia, nie zostały mu 
przyznane-

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.134 ust,6 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ul. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
1, Zamówienie sektorowe. 
2, Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
3- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego dla zamówień, których wartość przekracza kwoty 
okreśione w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. S ustawy Pzp oraz aktów 
wykonawczych do ustawy Pzp. 

IV. OPIS PRZEDMłOTU ZAMÓWIENIA: 
1, Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych autobusów 

miejskich jednoczłonowych z niską podłogą, przeznaczonych do eksploatacji 
w regularnej komunikacji miejskiej, 

2, Zamawiający dopuszcza sMadanie ofert częściowych. Wykonawca może zfożyć 
ofertę na dowatną Hoić częścią 
1) część 1( Diesel): 

- autobusy z silnikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym spełniającym wymogi 
EURO VI - w Ilości 2 sztuki, 

Z) część 2 (Hybryda) 
- autobusy hybrydowe o napędzie spatfnowo - elektrycznym w ilości 2 sztuki. 

3, Zaoferowane przez Wykonawcę autobusy w ramach części, na którą jest składana 
oferta muszą być tego samego producenta i tej samej marki. 
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony zostat w załącznikach) Nr 1.1 
I Nr 12 do SIWZ- OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

5. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych 
w: Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r, - Prawo o ruchu drogowym (teks jedn. 
Dz,U, z 2017 r.. poz. 128} oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia BI grudnia 2CX)2 r. wsprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst 
łedn. Dz.U. z 2036 r., poz. 2022). 

6. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania l warunki okreśTone w Regulaminie 
nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG 
0N2) - Jednolite przepisy dotyczące homoiogacjl pojazdów kategorii M2 lub M3 
wodniesieniu do Ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz,U,UE.L20l5.l53.1 t dnia 
2015.06.18}, zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ - w zakresie wymagań 
dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy l-niskopodłogowych. 

7. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania i warunki określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie 
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyaep oraz ich przedmiotów 
wyposażenia lub części (tekst jedn. Dz.U, 2015, poz. 1475}. zwanego dalej 
Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu - w zakresie wymagań dotyczących 
pojazdów kategoria W3; 

8. Oferowany typ autobusu musi posiadać aktualne Świadectwa Homologacji Typu 
Pojazdu wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiące 
podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski na dzień składania oferty. 

9. Oferowane autobusy muszą być wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie 
samoczynnym (wysokoprężny), spełniający warunki graniczne w zakresie emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin wymagane przez normę 
EURO VI określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejsldego i Rady (WE) 
Nr 595/2009, Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 
wykonującym i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego l Rady (WE) 
nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności [EURO VI) oraz zmieniającym załączniki I i III do 
dyrektywy 2007/46 WE PaHamentu Europejskiego i Rady. 

10. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania 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 zamówień 
publicznych (Dz. U. 2011 nr 96 poz, 559) - parametry opisane w zał, nr 1,111,2 - OPIS 
TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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 (Cl] (europejski test niestacjonarny) 

- obliczenia przy zaiożeniu cyklu życia pojazdu 800 000 km 
11- Oferowane autobusy muszą spełniać homologację EWG pojazdu odnoszącą się do 

palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów. 
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uzyskaną zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/25/WE Parlamentu 
Europeiskiego i Rady z dnia 24 października I995r. (Dz.U- L 281 z 23.11.1995, str, 1). 

12. Oferowane aulobusy nie mogą być prototypami oraz muszą być fabrycznie nowe, to 
znaczy wyprodukowane nie wcześniej nii w roku 2017, nie używane do cełów 
prezentacyjnych, testowych i podobnych, nie rejestrowane, z przebiegiem nie 
większym niż 51X1 km. 

13. Dostarczane autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego muszą 
odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów i muszą być zarejestrowane, 

14. Autobusy mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją 
naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowar^ oraz urządzeniami niezbędnymi 
do obsługi zakupionych autobusów. 

15. Zamawiający będzie odbierał autobusy w dwóch etapach. Zasady odbioru autobusów 
określono w $ 3 ust. 2 wzoru umowy f załącznik Nr 6 do SIWZ ). 

16. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno-
eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje 
napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz 
katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji w języku polskim, powinna być 
przekazana wraz z autobusami w 3 kompletach wersji papierowej i elektronicznej na 
każdy typ autobusu. 

17. Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego doradztwa technicznego 
co najmniej przez okres gwarancji. 

18. Zamawiający wymaga następujących minimalnych warunków gwarancji: 
1) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych nadwozia - 10 lat; 
2) na powłoki lakiernicze - 5 lat; 
3) na cały autobus - 36 miesięcy (bez limitu przebiegu), licząc od daty przekazania 

autobusu; 
4) na akumulatory z systemu napędu hybrydowego lub superkondensatory lub też 

inne urządzenia, w których gromadzona jest energia elektryczna - 1 0 lat; 
5) z gwarancji wyłączone są jedynie materiały eksploatacyjne^ bezpieczniki, żarówki, 

paski klinowe, kJockl hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych, świetlówki, 
diody świetlne, amortyzatory poza wadami fabrycznymi; 

6) gwarancja na opony, akumulatory oraz na wyposażenie dodatkowe np. tablice 
kierunkowe, kasowniki, system informacji pasażerskiej, klimatyzatory itp. zgodna 
z gwarancją udzieloną przez dostawców tych komporłentów, ale nie krótsza niż 36 
miesięcy. 

18. 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. 

19- Oferowane w niniejszym postępowaniu autobusy muszą być pojazdami znajdującymi 
się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta, 

20. Wymogi Zamawiającego dotyczące szkolenia w zakresie obsług gwarancyjnych 
i serwisu: 
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Wykonawca przeszkoli minimum 6 [sześciu3 pracowników Zamawiającego w zakresie 
diagnostyki, napraw i obsługi technicznej oferowanego typu autobusu, najpóiniej 
w terminie 30 dni po ich dostarczeniu. 
Program szkolenia (minimum) w zakresie obsług gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
oferowanych pojazdów powinien obejmować : 
a) omówienie podstawowych podzespołów wyposażenia (typ, rodzaj); 

- silnik, 
- akumulatory obsługa i ładowanie, 
- tylny most, 
- zawieszenie. 

b) omówienie zakresu oraz częstotliwości obsług technicznych: 
- punkty smarowania, 
- punkty wymiany płynów eksploatacyjnych i olejów, 
- punkty wymiany filtrów, 
- punkty kontrolne; 

c) zapoznanie z diagnozowaniem pojazdu za pomocą szyny CAN; 
d) zapoznanie z diagnozowanie i obsługą urządzeń ABS (EBS); 
e) zapoznanie z diagnozowaniem układu elektrycznego; 
f) zapoznanie z obsługą programów diagnozujących usterki w dostarczonych typach 

pojazdów: 
- prawidłowa weryfikacja wskazań diagnostycznych dostarczonych programów, 
- obsługa programów do diagnozowania; 

g) zapoznanie z podstawowymi naprawami autobusów: 
- układ hamulcowy, 
- układ kierowniczy, 
- oświetlenie pojazdu, instałacja elektryczna, bezpieczniki, przekaźniki itp, 

h) szkolenie musi być zakończone pisemnym sprawdzeniem wiedzy pracowników 
www. zakresie, oraz potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez 
producenta autobusów. Wykonawca do zaświadczeń dołączy szczegółowe wyniki 
przeprowadzonego testu wszystkich pracowników. 

21. W części Nr 2 (HYBRYDY) Wykonawca na swój koszt przeszkoli 4 pracowników 
Zamawiającego w celu uzyskania przez nich uprawnień elektrycznych do 1 kV. 

22. Wykonawca w dniu odbioru (przed przekazaniem) autobusów przeszkoli również 
co najmniej 6 kierowców w zakresie: obsługi codziennej pojazdów, obsługi wszystkich 
urządzeń zamontowanych w pojeździe, techniki jazdy oferowanym autobusem 
miejskim, oraz zapozna z podstawowymi parametrami pojazdu jak i obsługą pulpitu 
kierowcy. 

23. Wykonawca udzieli Komunikacji Miejskiej Sp, z o.o. w Głogowie autoryzacji 
wewnętrznej do bieżących obsług i napraw oferowanego typu autobusu. 
W ramach autoryzacji Wykonawca wyposaży warsztat Zamawiającego w zestaw 
narzędzi i urządzeń specjalistycznych umożliwiających uzyskanie autoryzacji ASO 
producenta na potrzeby własne oraz wykonywanie bieżących obsług i napraw 
gwarancyjnych dostarczonych autobusów w zakresie określonym w niniejszej SIWZ. 
W skład zestawu wchodzić będą fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne 
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i pełnowartościowe przyrządy, narzędzia l urządzenia, niezbędne do diagnostyki, 
obsługi eksploatacyjnej, przeprowadzania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
oraz komplet testerów i/lub komputera przenośnego z zainstaiowanym 
oprogramowaniem warsztatowym (w języku polskim), niezbędnych Interfejsów 
i okablowania dla diagnostyki caiopojazdowej oferowanych autobusów i ich 
zespołów. Dostawa narzędzi diagnostycznych musi zostać zrealizowana najpóźniej 
w dniu dostawy autobusów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tych 
narzędzi i urządzeń obsługowych zaproponowanych przez Wykonawcę, które posiada 
już na swoim stanie, wówczas za ich równowartość w PLN wybierze z katalogu 
Wykonawcy lub i innego powszechnie dostępnego katalogu inne narzędzia potrzebne 
do wykonywania napraw i obsług dostarczonych autobusów. 

Jeśli istnieje nowsza wersja oprogramowania urządzeń diagnostycznych posiadanych 
na wyposażeniu warsztatu Zamawiającego, to należy podnieść wersję do obecnie 
dostępnego oprogramowania. 

24. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawłafącemu wykaz 
urządzeri i narzędzi specjalistycznych z podaniem ich numeru katalogowego oraz ich 
wartości w PLN. 

25. Dla oferowanego typu autobusu Wykonawca musi zagwarantować dostęp do w pełni 
autoryzowanej stacji serwisowej producenta, działającej w systemie 24h 
i dysponującej mobilnym serwisem (wozami serwisowymi), 

26. Wykonawca zapewni dostawę części umożliwiających samodzielne wykonywanie 
przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych zakupionych autobusów w terminie 
do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszeniu. 

27. W przypadku braku możliwości usunięcia wady we własnym zakresie przez 
Zamawiającego w ramach autoryzacji, Wykonawca usunie wadę w siedzibie 
Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od dma otrzymania zawiadomienia. 

28- Wymagany minimalnego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 72 godziny. 
29. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji 

serwisu gwarancyjnego do 48 godzin. 
30, Wykonawca dostarczy instrukcje kierowcy dla każdego pojazdu. 
31-W sytuacji, gdy w okresie między złożeniem przez Wykonawcę oferty 

w postępowaniu O udzielenie zamówienia, a realizacją umowy nastąpi zmiana 
przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do 
użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem 
tychże zmian, 

32. Użyte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia dla oznaczenia 
materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych 
elementów opisu: 

a) znaki towarowe, patenty Jub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez wykonawcę, o których mowa 
w art,29 ust.3 ustawy Pzp, 

b) normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 
referencji technicznych o których mowa w art, 30 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy Pzp. 
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- Stanowią wyłącznie wzorzec Jaitosciowy, funkcjoralny, tecłiniczny, technologiczny lub 
estetyczny i we wszystkich przypadkach dopuszcza siq stosowanie materiałów, 
urządzeri, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów 
równoważnych o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, 
technicznych, technologicznych lub estetycznych przy uwzględnię rai u prawidłowej 
współpracy i kompatybilności. Zamawiający w przypadku ofert zawierających 
rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełnienia wymogów 
poszczególnych pozycji wymagań technicznych. Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów, urządzeri, 
oprogramowań, licencji i systemów technicznych. 

V, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1 Zamawiający wymaga dostarczenia autobusów w terminie do dnia 15.11.2017 r, 
2. Odbiór nowych autobusów odbędzie się dwuetapowo: 

I j odbiór wstępny {techniczny} w zaicładzie produkcyjnym lub przedstawicielstwie 
Wykonawcy znajdujących się na terenie Polski, 

2J odbiór końcowy uwzględniający prawidłowe współdziałanie z systemem 
zarządzania i monitorowania flotą pojazdów, biletu elektronicznego, informacji 
pasażerskiej i monitoringu parametrów technicznych odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego w Głogowie, 

3. Za termin realizacji zamówienia uznaje się podpisanie protokołu zdawczo -
odbiorczego autobusów po odbiorze końcowym. 

4. Zamawiający dokonywał będzie odbioru autobusów tylko w dni robocze. 

VI. WARUNKI ROZLICZENIA ZA DOSTARaONE AUTOBUSY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia 

na podstawie faktur wystawionych za każdy dostarczony autobus. Warunki płatności 
zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

2. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od daty 
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego autobusów. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody ZamawiającegOj przenieść zobowiązań na 

osobę trzecią, ani tez nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować na 
osobę trzecią swoich wierzytelności. 

V1L WARUNKI UDZIAtU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłionawcy, któny : 
1 . Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) hompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: 

8 
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- Jedną dostawę co najmniej 2 autobusów nisko podłogowych do przewozów 
w zbiorowej komunikacji miejskiej dla min. 90 osób, o długości autobusu min. 11,5 m, 
z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin EURO 6. o pojemności min, 
6 dm3 i mocy min 200 kW z automatycznym systemem detekcji i gaszenia pożaru. 

Część 2: 
- jedną dostawę co najmniej 2 autobusów nisko podłogowych hybrydowych do 
przewozów w zbiorowej komunikacji miejskiej dia min. fl5 osób, o długości autobusu 
min 11,5 m, o napędzie eleittryczno-spalinowym {napęd spalinowy - siinik diesel) 
Z silnikiem spalinowym wysokoprężnym spełniającym normę spalin EURO 6. 
0 pojemności min, 4,5 dm3 i mocy min 150 kW z automatycznym systemem detekcji 
1 gaszenia pożaru. 

namawiający na każdym etapie postępowania może uznać ,że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności ,jeżeti zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mie^ negatywny wpływ na realizację zamówienia, 
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 

odpowiednim potencjałem technicznym tzn, bazą serwisową do obsługi 
oferowanych autobusów komunikacji miejskiej, w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
a) posiadają środki finansowe lub zdoiność kredytową w wysokości co najmniej: 
- Części - 1.500.000zł 
- Część 2 - 2.000.000 zł 
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
co najmniej: 

- Część 1-2.000.000 zł 
- Część 2-3.000.000 Zł 

UWAGA: 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na wszystkie części musi wykazać, te posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 3.500.000 zł 

Wykonawca może polegać na zdolnośaach technicznych, zawodowych i sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
iQCzqcych go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia. 
Zuma^iujący ocenia, czy udosi{'pniane Wykonawcy pr-ez inne podmioty ich zdolności 
techniczne lub zawodowe, .sytuncjo finansowa iuh ekonomiczna pozwalają nu wykazanie 
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przez WykonoHi-ę speiniunia warunków udziału w pttsicpitwaniu oraz bada. czy nie 
zachodzą wobec fego ptHimhfii podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. i 
pkt U-22 i ust. 5. 
Jeżeli zdoiności techniczne lub zayi-odowe. sytuacja finansowa lub zawodowa 
podmiotów, o których mowa pow}-2ej. nie potwierdzują apfłnienia przez Wykonawcę 
warunkitw udziału w paslępnwamu iub zachodzą wohec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
o) zastąpi! ten podmiot innym podmiotem tub podmiotami, tub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jeżeli 

wykaże sytuację techniczną, zawodową, finansową lub ekonomiczną, o której mowo 
powyżej. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie an. 24 ust- 1 pkt 12]-23) 
ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. i33 ust 4 ustawy Pzp. 

3- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd uMadzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 T. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, Z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, cłiyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ' 
Prawo upadłościowe (Oz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 f, 
poz. 615); 

2) który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób 
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co namawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca Jub osoby, o których mowa w ust 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust 1 
pkt 2-4 z: 
a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w Inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4) który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert , z przyczyn 

lezących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

t o 
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wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę iconcesjL 
zawarte z zamawiającym, o którym mowa w ar!. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego w okresie trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, prawomocnie skazano za wykrouenle przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej Fub partnerskiej aFbo komplementarjusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie, w okresie 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, skazano za wykroczenie, o którym 
mowa w pkt 5; 

7) wobec którego w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wydano 
ostateaną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niz 3000 złotych; 

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

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

5- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, ż « : 
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 3 i 5 ustawy Pzp, 
2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych 

lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
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3) w zakresie doświadczenia - przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku 
określonego przez Zamawiającego, 

4) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w arl, 24 
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

6. W celu wstępnej oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ - wypełniony 
i podpisany przez wykonawcę - formuiarz JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SfWZ. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także 
formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów. PODPISANE PRZEZ TE PODMIOTY 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularze 
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu 
0 udzielenie zamówienia tj . w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na dokumenty 
podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający będzie uwzględniał 
te dokumenty. 

10. W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie 
zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach 
danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. 
adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten 
dokument, 

11. Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ można utworzyć poprzez wypełnienie 
formularza JEDZ , którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ , lub za pomocą 
elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ dostępnego na stronie 
(hUps: .v̂ ^̂ ^̂ •̂u/p iio\ pl ł^J/a-\^ied/v.jednulilv-cur^.>poiski-d^.łkument za]]io\vionij.1jnki-
1 -/a I ac/ni k i .'c\ck\n i n rc/ nc- iiarzŁ-d/ i c-do- m pcj nja ni a:]od^os]>d 
Szczegółowe informacje dot. JEDZ można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 
zamówień Publicznych ^iiip^ uzp.gov-pi ki/.i-vMi.'J/\ jfdnoiii>-ciiropi!)ski-
dokunn^m-zdmo^\ icniu 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 

dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 
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1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda złożenia na stępujący cłi dokumentów: 

I j wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych fub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi byfy wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) oświadczenie o dysponowaniu bazą serwisową do obsługi oferowanych autobusów 
komunikacji miejskieJT w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz z informacją 
o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

3J informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niz 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

4) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, 
Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1) dokumenty potwierdzające spełnienie normy EURO VI przez zespół napędowy 

zamontowany w zaoferowanych pojazdach; 
2) dokumenty potwierdzające poziom emisji związków toksycznych MO)i, PM, THC 

z silników do pojazdów - wyniki badania WHTC (Cl) oraz protokół SORT-2. Badania 
muszą być przeprowadzone przez niezależną jednostkę uprawnioną do 
wykonywania takich badań; 

3) aktualne świadectwo homologacji na autobus o napędzie spalinowym/ hybrydowym 
wysokoprężnym wraz z załącznikami (pełne, nie warunkowe) wydane przez 
ustawowo uprawniony organ bez jakichkolwiek odstępstw lub równoważny 
dokument wraz z załącznikami dopuszczający do poruszania się i rejestracji pojazdu 
na terenie RP; 

4) kartę techniczną lub specyfikację techniczną producenta potwierdzająca wymagane 
parametry techniczno-u żytko we oferowanych autobusów lub opis techniczny 
sporządzony przez wykonawcę będącego producentem autobusu potwierdzający 
parametry techniczno-u żytko we autobusu; 

5) zestawienie materiałów i produktów (towarów) pochodzących z państw 
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członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wsftólnota Europejska 
zawaria umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub oświadczenie na 
podstawie art. 138c ust. Ipkt 4 Pzp o udziale towarów pochodzących z państw 
człon ko wsl< ich UE lub państw z którymi wspólnota zawarła umowy o równym 
traktowaniu przedsiębiorców; 

6} wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych z podaniem ich numeru katalogowego 
oraz ich wartości w PLN; 

7) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych producenta, działających w systemie 24h 
i dysponujących mobilnym serwisem (wozami serwisowymi); 

8} oświadczenie zapewnienia nieodpłatnego doradztwa technicznego co najmniej przez 
okres gwarancji; 

9) oświadczenie o udzieleniu Komunikacji rv1iejskiej Sp. z o.o. w Głogowie autoryzacji 
wewnętrznej do bieżących obsług i napraw oferowanego typu autobusu; 

10) kolorowe zdjęcia oferowanych autobusów. 

3, W celu wykazania braku podstaw do wyMoaenia t postępowania Zamawiający żąda 
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy 
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamr lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zaiega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji O działalności 
gospodarcze), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru tub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust S pkt 1 
ustawy Pzp; 
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5} oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczeme na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 16 ustawy; 

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 piet 7 ustawy; 

10) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 19911. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz, U. z 2015 r. poz. 716); 

3.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 
3 pkt. 1-10). 

4, W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
Zamawiający żąda złożenia umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a tymi podmiotami, 
która będzie zawierała w szczególności: 
1] zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje część zamówienia, którego wskazane 
zdolności dotyczą. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie Internetowej informacji, o 
której mowa w art. 66 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje 
Zamawiającemu: 
Oświadczenie o przynaiezności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
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Z oiwiadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru 
załącznika nr 5. 

6, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub mJejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
I j o których mowa w ust.3 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust, 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy {wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert); 

2) o których mowa w U5t.3 pkt 2) - 4) - składa dokument iub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykor>awca ma siedzibę lub mieisce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że; 
a) nie zaJega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert), 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ołert). 

6.lJeżełi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sJę dokumentów, 
o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

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

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Dokumenty składające się na ofertęt 
1) Wypełniony załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, 
2) Wypełniony załącznik nr 2.1-Opis techniczny oferowanych autobusów-
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3) Wypełniony załąanik Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówień - Wzór do 
wypełnienia. 

4) Wypełniony/e załgcznik/i Nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje 
zasoby wykonawcy (jeżeli występuje) - Wzór. 

5) Dowód wniesienia wadium. 
6) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 
7] Inne dokumenty: 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieienie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich Wykonawców i być przez 
nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać postępowanie do 
którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. 

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
przez notarJusza. 

Oferlę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco: 

Nr sprawy : 
Adres Zamawiającego: 

Oferta - Przetarg nieograniczony na: 
Dostawa czterech nowych autobusów komunikacji miejskiej 

Część.» 

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 
3) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną; 
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką; 
6} zmiany, w złożonej juz ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie 

przed upływem terminu składania ofert; 
7] ofertę można wycofać tyiko przed upływem terminu składania ofert; 
8) zmiana oferty tub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej 

składanie z dopiskiem na kopercie „Zrv1IANA" lub „WYCOFANIE" 

nie otwierać przed godz 

Adres składającego ofertę 
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3. Forma dokumentów i oświadczeń: 
1) dokumenty składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, 
2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski; 
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów z zasobów których korzystać będzie wykonawca, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty tub 
osot>ą poprawnie umocowaną; 

5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub 
notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości, 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 353, poz. 1503 z póżn. zm), powinny być 
one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". 
Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w 
ofercie lub oddzielnie), 

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
późnie} niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on. iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 

A] wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących : 
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, 
b) ceny oferty, 
c) terminu wykonania zamówienia, 
d) okresu gwarancji, 
e) warunków płatności ;*awartych w ofercie, 

5] zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów I oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, 
których wykonawca nie wykazał, ze stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, 
spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego^ 

5- Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego zadania przygotowaną 

według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 
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3) ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia; 
4] całe zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy: 
5] oferta powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 
a) Część 1 (Diesel) 30.000,00 ztotych, słownie: trzydzieści tysięcy złotych; 
b) Część Z (Hybryda) 40.000,00 złotych, słownie: czterdzieści tysięcy złotych; 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część, na którą składa ofertę, 
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 70,000,00 złotych. 
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 
Banki Bank Zachodni WBK S.A 1 O/Głogów 
Nr rachunku; 79 1090 2079 0000 0005 4410 44Z1 
Z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium: 

ZP 2/2017/UE/TYP A - Dostawa 4 autobusów - część 
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy 
dołączyć do oferty, 

3. Wadium może być wnoszone również w formie: poręczenia bankowego, 
poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 tistopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału 
zdeponować u Zamawiającego a kopię załączyć do oferty. 

4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy 
potwierdzić poprzez złożenie do oferty : 
1) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 

dowodu dokonania przelewu, gwarancji ubezpieczeniowej iub poręczenia 
udzielanego przez podmioty o których mowa w art. Sb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

2) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 

5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Niedopuszczalne jest 
wprowadzanie przez gwaranta warunków do spełnienia przez Zamawiającego celem 
wypłaty pełne] kwoty wadium wniesionego w formie gwarancji-

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 
1) nazwa i adres Zamawiającego; 
2) nazwę przedmiotu zamówienia; 
3) nazwę i adres Wykonawcy; 
4) termin ważności gwarancji; 
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5} zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w pkt 5. 
7. Wadium musi być wniesione nie póiniej niż do wyznaczonego terminu składania 

ofert, 
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 

rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego 
wadium. 

9' Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 
formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, 
a jego oferta zostanie odrzucona. 

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
łako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art, 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po 
unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego pod 
warunkiem, że odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do 
jego wnoszenia. 

12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt, 10, jeżeii w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed 
upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z 
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium 
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli 
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje 
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano |ako najkorzystniejszą, 

14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 I 3a 

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczerS lub 
dokumentów potwierdzających okołiczności, o których mowa w art. 2S ust. 1 
ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art, Z5a ust, 1 ustawy, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

2} jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

3) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

XJ. TERMłN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1, Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania 
ofert. 
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2. Zamawiający moie 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 niz 60 dni, 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przedłużenie termmu 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 

5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu rozstrzygnięć ta odwołania, 

KIL MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT> 

1. Oferty należy składać do dnia D6.06.2017 r. do godziny 11:00 w sekretariacie 
Komunikacji Miejskiej Sp, z o.o, w Głogowie prjy ul Transportowej 3. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.06.2017 r. ogodzinie 11:15 w budynku 
Zarządu Spółki - sala konferencyjna. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarcfem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podziałem na każdą część zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartycli w ofertacb. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie intemetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych wofertach-
7. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wykonawcy po terminie do wniesienia odwołania, 

XIIL OPIS KRYTERIÓW 2 PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Złocone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu 

następujących kryteriów: 
1) cena wykonania zamówienia - 60% 
2) ocena właściwości techniczno-eksploatacyjnych - 25 % 
3) ocena warunków gwarancji i serwrsu -10 % 
4) zużycie paliwa wg SORT-2 - 5 % 

od JJ Cena wykonania zomówienia - Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną 
iiość punktów - lOD pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji 
w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru : 
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gdzie: 
C ' liczba punktów za cenę 
C mir - najniższa cena ofertowa 
C bid ^ cena oferty badanej 

ad 2\ Ocena właściwoścj^ techniczno-eksploatacyjnych dla części i - przy ocenie 
Zamawiający będzie brał pod uwagę: 
a) belka osi przedniej mak. 30 pkt: 

belka osi przedniej sztywna ze stabilizatorem - 30 pkt 
- pozostate rozwiązania - Q pkt. 

b) szyba czołowa max. 30 pkt: 
- szyba czołowa dzielona w osi pojazdu - 30 pkt 
- inna-O pkt. 

c) poszycie zewnętrzne autobusu max. ZO pkt: 
- podział elementów poszycia zewnętrznego ścian bocznych autobusu - pionowy w 

całym pasie podokiennym - 20 pkt 
- pozostałe rozwiązania - O pkt. 

d) materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia/ kratownicy, ramy/ 
podwozia max. 20 pkt: 

- profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie 
metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL kataforezy) całej, 
kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą 
kataforezy zanurzeniowej - ZO pkt 

' pozostałe rozwiązania - O pkt 

Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
T = (T,+ Tb + Tc4Ta)xZ5% 

gdzie: 
T - hczba punktów za właściwości techniczno-eksploatacyjne 

ad 2} Ocena właściwości techniczno-ekspłoatacyjnych dla cześcj 2 - przy ocenie 
Zamawiający będzie brał pod uwagę: 
a) belka osi przedniej man. ZO pkt: 

' belka osi przedniej sztywna ze stabilizatorem - 20 pkt 
' pozostałe rozwiązania - O pkt. 

b) szyba czołowa mai . 20 pkt: 
- szyba czołowa dzielona w osi pojazdu - 20 pkt 
- inna-O pkt, 

c) poszycie zewnętrzne autobusu ma»t. 15 pkt: 
- podział elementów poszycia zewnętrznego ścian bocznych autobusu - pionowy w 

całym pasie podokiennym - 15 pkt 
' pozostałe rozwiązania-0 pkt. 
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d] materiał elementów konstrukcyjnycłi szkieletu nadwozia/ kratownicy, ramy/ 
podwozia maN. 15 pkt: 

- profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie 
metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL kataforezy) całej, 
kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą 
kataforezy zanurzeniowej -15 pkt 

- pozostałe rozwiązania - O pkt 
e} silnik spalinowy - msK 10 pkt 

- silnik spalinowy 6 cylindrowy -10 pkt 
- pozostałe rozwiązania - O pkt 

f) magazyn energii elektrycznej - max 10 pkt 
- su per kondensator-10 pkt-
- inne rozwiązanie - O pkt. 

e) unifikacja napędu hybrydowego autobusu i silnika spalinowego max 10 pkt, 
- silnik spalinowy i napęd hybrydowy tego samego producenta - 10 pkt. 
- autobus w którym zaoferowano silnik spalinowy i napęd hybrydowy różnych 

producentów - O pkt. 
Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

T = (T,+ Tt + Tc+Td + T»+Tf+Tglx25% 
gdzie: 
T - liczba punktów za właściwości techniczno-eksploatacyjne 

ad 3} Ocena warunków gwaroncH i serwisu dh części 1 - przy ocenie Zamawiający 
będzie brał pod uwagę: 
a) okres gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów maK 20 pkt: 

- 48 miesięcy - 20 pkt, 
- 42 miesięcy - 10 pkt, 
- mniej niż 42 miesięcy - O pkt, 

b) gwarancja na powłoki lakiernicze maK 15 pkt: 
- 7 lat -15 pkt, 
- 6 l a t - 1 0 pkt, 

mniej niż 6 lat - O pkt, 
c} na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych nadwozia ma)(. 25 pkt: 

- 12 l a t - 2 5 pkt, 
- l l l a t - Z O p k t 
- mniej niż 11 l a t - 0 pkt. 

d) serwis gwarancyjny maK. 40 pkt, 
- czas reakcji do 48 godzin - 40 pkt, 
- więcej niż 4S godzin - O pkt, 

Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
G =G,+ Gb+Gc+ GdXlO% 

gdzie: 
G - liczba punktów za warunkh gwarancji i serwisu 
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ad 3) Ocena warunków awarancii i serwisu dla cieSci 2 - przy ocenie Zamawiający 
będzie bral pod jwagę: 
a) okres gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów max 20 pkt: 

- 48 miesięcy - 20 pkt, 
42 miesięcy - 10 pkt, 

- mniej niż 42 miesięcy - O pkl, 
b) gwarancja na powłoki lakiernicze maK 15 pkt: 

- 7 lat -15 pkt, 
- 6 l a t - 1 0 pkt, 

mniej niż 6 l a t - 0 pkt, 
c) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych nadwozia max. 25 pkl; 

- 12 l a t - 2 5 pkt 
- l l t a t - 2 0 p k t 

mniej niż 11 lat - O pkt, 
d) serwis gwarancyjny max. 40 pkt. 

czas reakcji do 4S godzin - 40 pkt, 
- więcej niz 48 godzin - O pkt, 

Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
G = G,4 Gb+Gc+ GdKlOK 

gdzie: 
G - liczba punktów za warunki gwarancji i serwisu 

ad 4} Ocena la zużycie paliwa wg SORT-2 dJo aeści 1 - ocena będzie dokonywana 
następująco : 
a) zużycie paliwa wg SORT-Z poniżej 35,0 dmVlOOkm - 100 pkt. 
b) zużycie paJiwa wg SORT-2 między 35,0 - 37,0 dmVlOOkm - 50 pkt. 
c) zużycie paliwa wg SORT-2 powyżej 37,0 dm^lOOkm - O pkt. 
Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

1= liczba pkt. K 5 % 
gdzie: 
Z - liczba punktów za zużycie paliwa wg SORT-2 

orf 4) Oceno ro zużycie paliwa WQ SORT-2 dta aetcj 2 - ocena będzie dokonywana 
następująco : 
a) zużycie paliwa wg SORT-2 poniżej 26,5 dmVlO0km - 100 pkt. 
b) zużycie paliwa wg SORT-2 między 26,5 - 28,0 dmVlOOkm - 50 pkt. 
c) zużycie paliwa wg SORT-2 powyżej 2S,0 dmVl00km - O pkt. 
Liczba punktów dla kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

Z= Hcibapkt.xS% 
gdzie: 
Z - liczba punktów za zużycie paliwa wg SORT-2 

Oceną oferty będzłe suma pkt. uzyskana za wszystkie kryteria oceny ofert \ 
P=C+T+G+Z 
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Uzyskana i wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 
dfUEieeo miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

Ofertą najkorzystniejszą dla danej części zostanie oferta, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów dla danej części. 

2. Zawiadomienia przekazywane wykonawcom: 
1) Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców pocztą 

elektroniczną podając w szczególności: 
a) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 
wraz z punktacją za każde kryterium i łączną punktację ofert; 
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za 
skuteczne po przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, CQ 
zostanie potwierdzone poprzez wydrukowanie elementu wysłanego, 

b) uzasadnienie faktyczne \ prawne o wykluczeniu Wykonawców z postępowania, jezeli 
takie działanie miało miejsce; 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie działanie miało 
miejsce; 

2] W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający poda 
informację, zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez wykonawcę. Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

3. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące odrzucenia oferty. 
Zgodnie z ort, 138c ust 1 pkt. 4 Zamawiający odrzuci ofertę, w której udtiot towarów 
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej fub państw, z którymi Wspólnota 
Europejska zawaria umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50 %. 

Ą. Zamawiający na podst. Art. 93 ust, la ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
postępowania, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 
zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu {EFTA), które Zamawiający zamierza! przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane-

XiV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CHNY 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „OFERTA" (załącznik nr 2 

do SIWZ) w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Wykonawca wypełni dokładnie formularz oferty zgodnie z jego treścią 
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie 
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inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Podstawą wyceny oferty są wytyczne zawarte w SIWZ I załącznikach. 
5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

1) oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe; 
2) inne omyłki polegające na mezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
6. Rażąco niska cena 

1) ieźełi cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco nisiia w stosuniiu do 
przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od 
wartości brutto zamówienia iub średniej arytmetycznej cen wszystkich płożonych 
ofert. Zamawiający zwróci się do wykonawcy lub wykonawców o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, 
b) wybranych rozwiązań technicznych, 
c) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, 
d) oryginalności projektu wykonawcy, 
e) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r, 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę {Dz. U. z 2015 r, poz. 2008 oraz 
z20l6r. poz.1265) 

f) pomocy publianej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskfej ceny, spoczywa na 

wykonawcy. 
3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a 

w szczególności wymienione w pkt. 1), 
4] Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnief^ lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, ze oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPlEatNIA NALE^TTEGO WYKONANIA UMOWY 
1, Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny oferty zawierającej podatek VAT. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca 
zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

2, Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w Jednej lub w kilku 
n a stę pu j ą cyc h form ach: 
IJ pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych; 
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3} poręczeniach pieniężnych SKOK; 
4} gwarancjach banl<owych; 
5} gwarancjach ubezpieczeniowych; 
G) 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 Przed
siębiorczości, 

3, Dokument gwarancji powinien stanowić bezwarunkowa nieodwołalna gwarancie 
płatności na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

4, Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz roszczer̂  z tytułu rękojmi za wady. 

5, W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji, jezeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści 
gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia; 
1) gwarant zapłaci bezwarunkowo kwotę zabezpieczenia bez względu na to, 

z przyczyny którego z wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot 
zamówienia nie został on wykonany należycie; 

2) termin ważności gwarancji, obejmować będzie okres realizacji zamówienia zgodnie 
z umową oraz w odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 10 niniejszego rozdziału na okres 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

6, Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przełewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

7, W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

&. jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu. Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. 

10, Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co 
należy rozumieć, jako podpisanie przez obie strony protokołu końcowego odbioru 
wszystkich autobusów. 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczerl z tytułu rękojmi wynosić będzie ^0% 
wysokości zabezpieczenia. Okres rękojmi dla zakupionych autobusów wynosi 
36 miesięcy. 

XVL INFORMAGA O FORMALNOŚCIACH. JAKIE POWiNNV ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Wykonawca do dnia zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, 

2. Jeżeii z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do 
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zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej 
z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana )est zgoda wspólnika 
lub odpowiedniego organu, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający uzyskanie 
takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na 
realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której 
mowa w zdaniu poprzednim nie Jest wymagana. Wykonawca złoży w tym zakresie 
wyraźne oświadczenie. 

B. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej we wzorze umowy do 
działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyha że Wykonawca samodzielnie będzie 
wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleiiie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1} określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego 
£ członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania 
czynności związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 
G} określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziahj zadań 

w trakcie realizacji zamówienia 
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 

wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez 
Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna - wystawcą faktury ma być 
pełnomocnik konsorcjum. 

xvi i . ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. WARUNKI ZMIANY UMOWY, 

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty. Wzór 
umowy sprzedaży i umowy serwisowej stanowią załączniki do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach i warunkach: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia uwarunkowana wystąpieniem siły 

wyższej - przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności niezależne od woli i działań 
stron, których powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu 
lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności np. klęski 
żywiołowe, katastrofy, strajki, zamknięcie granic; 
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2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez przyspieszenie terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, na skutek zmiany uwarunkowań produkcyjnych po 
stronie wykonawcy oraz możliwości finansowych zamawiającego; 

3) zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić, jeżeii zmiany wyposażenia 
autobusów lub wyposażenia serwisowego wymagane przez Zamawiającego - ich 
zakres będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji; 

4} zmiany wynagrodzenia: jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT, 
w przypadku zmiany stawl<i podatku VAT na przedmiot zamówienia w stosunku do 
stawl<i wskazanej w ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 
zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu bez zmian kwoty netto wynikającej 
z oferty; 

5ł zmiany wynagrodzenia; jeżeli nastąpią zmiany w kompletacji oferowanych 
autobusów, nie wpływające w sposób istotny na zmianę przedmiotu zamówienia 
wynikające z konieczności dostosowania ich do zmieniających się wymagań 
wynikających z przepisów prawnych, wymagań Zamawiającego bądź ze względu na 
zaprzestanie produkcji wersji oferowane] - pod warunkiem, że dostarczany autobus 
będzie spełniał wszelkie wymagania Zamawiającego okreśione w SIWZ i posiadał 
nowsze rozwiązania niż autobus oferowany; 

6) zmiany w kompletacji przedmiotu umowy, wynikające z konieczności dostosowania 
go do aktualnych wymagań Zamawiającego spowodowane w szczególności postępem 
technicznym, modernizacją autobusu przez producenta lub koniecznością 
dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się wymagań na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych; 

7) zmiany zapisów w umowie serwisowej, jeśli zmiany te wynikają z postępu 
technicznego, modernizacji autobusu przez producenta, zmian organizacyjnych lub 
konieczności dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się wymagań 
wynikających z przepisów prawnych; 

8} zmiany wynagrodzenia: jeżeli nastąpią zmiany w kompletacji oferowanych 
autobusów spowodowane powzięciem wiadomości o nowych rozwiązaniach 
technicznych lub technoiogicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. 

3. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Nie stanowją natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP 

zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 
bankowego lub zmiana danych teleadresowych). W takim przypadku wystarczy 
przesłanie informacji. 

5. Podpisanie umowy nastąpi w Trybie i terminie ustalonym miedzy stronami. 
6. Wykonawca w dniu odbioru autobusów dostarczy Zamawiającemu: 

1) wykaz materiałów stosowanych w budowie nadwozia i podwozia z podaniem ich 
norm, 

2) wielkość przebiegów międzyobsługowych oraz ogólny opis technologii 
poszczególnych obsług, 

3) wykaz materiałów eksploatacyjnych, 
Nie dotyczy pkt, 2) I 3) jezeli informacje zawarte w nich są dostępne w Instrukcji 
Obsługi. 
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7. Wykonawca w dniu odbioru autobusów dostaray Zamawiającemu dokumentację 
sporządzoną w Języku polskim w wersji papierowej oraz elektron lanej, w skład której 
wchodzić będzie : 

1) instrukcja obsługi pojazdu, 
2} instrukcje obsługi zamontowanych urządzeri (dopuszcza się tylko wersję 

papierową lezeli producent urządzenia nie posiada wersji elektronicznej), 
3) instrukcja napraw oraz zakres l czasookres wymaganych obsług technicznych; 
4) katalog części zamiennych dla dostarczanych autobusów, 
5) schematy układu elektrycznego oraz pneumatycznego, 
6) wykaz materiałów eksploatacyjnych jakie zastosowano I należy stosować 

w pojeździe (oleje, smary, płyny eksploatacyjne, fiłtry, bezpieczniki, zarówkjj 
z podaniem pojemności układów, ilości oraz oznakowania, 

7) pojemności wszystkich zastosowanych zbiorników tj . paliwa itp,; 
8) gwarancje pojazdu (dopuszcza się tylko wersję papierową), 
9) gwarancje urządzeń będące wyposażeniem pojazdu (dopuszcza się tylko wersfę 

papierową} 
Ww. komplet dokumentacji dostaraony będzie do każdej sztuki autobusu* 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNU PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi. Jeżeli ma lub mial interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w an. 1S4 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Pzp. 

XUC ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKADI 
Nr 1 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia 
Nr Z - Formularz oferty 

Nr 2.1-Opis techniczny oferowanych autobusów 
Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówień 
Nr 4 - Zobowiązanie podmiotów udostępniających swoje zasoby 
Nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
Nr 5 - Wzór umowy sprzedaży 
Nr 7 ' Wzór umowy serwisowej 
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