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UWAGA: niniejszy dokument zawiera 71 stron.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
www.mzkwejherowo.pl
tel. 058-572-29-30
e-mail: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn.zm)
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie
usług przewozowych na linii nr 1 brygada 2 w sieci MZK Wejherowo od poniedziałku do piątku
w dni powszednie, i na linii 1 i linii 3 w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie dwóch lat,
jednym autobusem miejskim niskopodłogowym o długości co najmniej 12 m, wg rozkładów jazdy
stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.
3.1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nomenklatura wg CPV: 60.10.00.00.9
Szacunkowa wielkość zamówienia: 222030 km.
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług autobusem miejskim niskopodłogowym
spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.
z 2016 r. nr 32 poz.2022 z późniejszymi zmianami)oraz n/w warunki techniczne.
3.2. WARUNKI TECHNICZNE ORAZ ZASADY ZMIANY CEN I ROZLICZEŃ
WOZOKILOMETRÓW
1. Parametry techniczno – użytkowe autobusu:









moc silnika – co najmniej 215 KM,
silnik spełniający normy czystości spalin co najmniej EURO III
chłodzenie silnika – cieczą;
długość – co najmniej 12,0 m,
liczba miejsc ogółem – co najmniej 96,
liczba miejsc siedzących – co najmniej 29 (w tym nie więcej niż 4 straponteny);
liczba drzwi dla pasażerów – co najmniej 3 uruchamianych mechanicznie, zdalnie sterowanych
przez kierowcę;
 szerokość drzwi w świetle – przednie co najmniej 1100 mm,
 poziom podłogi – maksymalnie 360 mm od poziomu jezdni (bez stopni wejściowych
w pierwszych drzwiach);
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 miejsce na wózek, rower;
 liczba okien otwieranych w części pasażerskiej – co najmniej 4;
 kasowniki biletów papierowych – elektroniczne z jednakowym dla danego pojazdu systemem
kodowania, w liczbie co najmniej 2 szt.; firmy PIXEL lub równoważny, miejsce montażu do
uzgodnienia z MZK Wejherowo.
 kasowniki biletów elektronicznych EM 316i lub równoważny szt. 3 dla minibusu – do
„systemu pobierania opłat przy pomocy bezkontaktowej karty elektronicznej”, drukarkę
termiczną EM 316ip lub równoważny 1 szt. autokomputer MIJOLA 126i KWgc lub
równoważny 1 szt., antena GPS. Kasowniki biletu elektronicznego oraz komputer
pokładowy muszą być wyposażone w co najmniej 4 sloty modułu SAM oraz 1 slot modułu
GPRS – oprogramowanie informatyczne udostępni MZK Wejherowo na podstawie
odrębnej umowy, oprogramowanie steruje tablicą wewnętrzną i może sterować tablicami
zewnętrznymi, montaż w uzgodnieniu z MZK Wejherowo. Urządzenia równoważne muszą
zapewnić funkcjonowanie w systemie pobierania opłat bezkontaktową kartą elektroniczną w
Wejherowie.
 informacja o linii:
- z przodu i z boku w postaci pełnowymiarowego wyświetlacza elektronicznego
prezentującego numer linii i przystanek docelowy,
- z tyłu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii,
- wewnątrz pojazdu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii,
przystanek docelowy i przystanek bieżący, zalecany do współpracy z autokomputerem
MIJOLA 126i KWgc.
 system audio (co najmniej 4 głośniki, wzmacniacz) do zapowiedzi głosowych przystanków
 radiotelefon – pracujący w strukturze sieci łączności radiowej MZK WEJHEROWO w
Wejherowie, w paśmie 163,35 MHz;
 Autobus musi być wyposażony w system otwierania drzwi przez pasażera;
 Autobus musi być wyposażony w monitoring wnętrza całego pojazdu umożliwiający bieżącą
rejestrację zdarzeń w przestrzeni pasażerskiej pojazdu podczas obsługi linii
komunikacyjnych, w postaci cyfrowej na rejestratorze danych, współpracującym z kamerami
wideo z utrzymaniem zapisu przez okres co najmniej 15 dni, a następnie archiwizowanie i
przeglądanie zgromadzonych nagrań. W skład monitoringu wchodzą następujące
komponenty:
- pojazdowy rejestrator danych,
- minimum 5 kamery wideo w pojeździe,
- monitor pojazdowy,
- system komputerowy umożliwiający archiwizowanie i przeglądanie zgromadzonych nagrań,
- naklejki informujące o wideo monitoringu przy każdych drzwiach autobusu, wzór
uzgodniony z MZK Wejherowo.
Urządzenia wchodzące w skład monitoringu muszą być zgodne z normami obowiązującymi
w Unii Europejskiej oraz posiadać certyfikaty CE i dodatkowo dla rejestratora el.(5/54/EC)
 kolorystyka zewnętrzna – biało-niebieska (jasnoniebieski FSO-62 lub równoważny, biały RAL
9016 lub równoważny, ciemnoniebieski Honda B-38 lub równoważny), sposób malowania
uzgodniony z Zamawiającym.
 Tabliczki na ogłoszenia: 2 szt. A4 i 1 szt. A3
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do włączenia do rozkładu jazdy i udostępnienia
pasażerom kursów dojazdowych i / lub zjazdowych bez dodatkowej zapłaty.
3. Zapewnienia w autobusie ciągłej sprzedaży biletów normalnych, ulgowych
i bezpłatnych w nominałach odpowiadających taryfie obowiązującej na danej linii oraz
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ładowania portmonetek wejherowskich kart elektronicznych, na podstawie odrębnej
umowy.
4. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy : obsługa linii zgodnie z
zapisem w pkt. 3.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – 222030 km.
5. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5
ustawy Pzp, tj. zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o 30%.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego po podpisaniu umowy – od dnia 1 lipca
2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia (dajek
jako „SIWZ”).
6. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
1)Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ważną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58),
2) Sytuacji ekonomiczno - fianansowej
Zamawiający wymaga, potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca jest
zobowiązany znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia, to znaczy posiadać środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie
mniejszą niż 80.000 zł(osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą
przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed
terminem otwarcia oferty.
Zamawiający wymaga potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100.000.00 złotych
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się należytym wykonaniem, w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - w okresie ostatnich 3 lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – minimum 1 (słownie:
jednej) usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach transportu zbiorowego
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w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58) – w liczbie minimum 2000 (słownie dwa tysiące)
wozokilometrów rocznie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców.
Zamawiający wymaga przedłożenia zestawienia granicznych parametrów technicznoużytkowych autobusu, którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu
zamówienia, którego wzór zawiera załącznik nr 5 do SIWZ;
W przypadku wyboru oferty Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przed
podpisaniem umowy udostępni do testów poprawności funkcjonowania systemu
pobierania opłat bezkontaktową kartą elektroniczną w Wejherowie zaproponowane
urządzenia równoważne.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi
posiadać ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na
podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2001 roku nr 125, poz. 2088).
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie
spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
4. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art.24 ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
1)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2)Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018
r. poz. 1263 i 1669),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c)skarbowe,
d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
3)Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4)Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 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;
5)Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
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„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6)Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8)Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9)Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z
2018 r. poz. 703 i 1277);
11)Wkonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12)Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650,
1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP. Zamawiający wykluczy z
postępowania:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579,
1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2)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, 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.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
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wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. WYKAZ OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz
dokumenty.
2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór zawiera załącznik nr 3 do
SIWZ.
3. 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, złoży oświadczenie którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złoży oświadczenie którego wzór zawiera
załącznik nr 2 do SIWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych dokumentów
potwierdzających na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:
1)W zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej Wykonawca złoży: potwierdzoną kserokopie ważnej licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58);
2)W zakresie dotyczącym sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawca złoży:
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 80 000 zł lub
zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Informacje o których mowa wyżej, określone w
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walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP
obowiązującego na 14 dni przed terminem otwarcia oferty.
 dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną 1000.000.00złotych;
3) W zakresie dotyczącym zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawca złoży:
 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego d usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
 zestawienia granicznych parametrów techniczno-użytkowych autobusu, którego
Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia, którego wzór zawiera załącznik
nr 5 do SIWZ (art. 138c ust. 1 pkt 2 PZP),
 W przypadku wyboru oferty Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem
umowy udostępni do testów zaproponowane urządzenia równoważne.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy postępowaniu o udzielenie
zamówienia - Dz.U. 2016 poz. 1126 – dalej jako „Rozporządzenie MR”) żąda następujących
dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 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,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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4)
5)
6)
7)

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, , którego wzór zawiera
załącznik nr 9 do SIWZ
oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, , którego wzór zawiera
załącznik nr 10 do SIWZ
zestawienia granicznych parametrów techniczno-użytkowych autobusu, którego
Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia, którego wzór zawiera załącznik
nr 5 do SIWZ;

9. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8:

terytorium

1) ppkt. 1 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) – składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;
2) ppkt. 2–4 (zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpisu z właściwego
rejestru) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 1 i ppkt. 2 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
pkt. 9 ppkt. 2 lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w §7 ust. 1 Rozporządzenia MR, 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. Dokumenty, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia
MR, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MR, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia MR, składa dokument, o którym mowa § 7 ust.
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1 pkt 1 Rozporządzenia MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6) 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.
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy
kierować na adres Zamawiającego:
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
faksem: 058-572-29-31; e-mail: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
i przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru.
Komunikacja między Zamawiający a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn.zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia między Zamawiającym i Wykonawcą
przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania
oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem, każda ze stron na żądanie drugiej,
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z
załącznikami, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią Rozdziału 13 SIWZ) oraz
pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, tj.
www.mzkwejherowo.pl
5. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Z-ca Dyrektora d/s techniczno-eksploatacyjnych Makurat Feliks tel. 58 572 29 32
(w godz. 8,00-14,00),
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na
stronie internetowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3
ustawy PZP.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium:
Świadczenie usług przewozowych w wysokości: 10.000 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert .
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą .
4. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form :
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BANK
MILLENNIUM S.A. O/Wejherowo nr konta: 58116022020000000061964427 z
dopiskiem „Przetarg nieograniczony-MZK/06/04/2019”
b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. Nr 42, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).
5. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, z dokumentu wadium
wynikać musi, jakiego postępowania dotyczy, określić Wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz
gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności oraz bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie
poręczyciela/gwaranta wypłaty kwoty wadium, na pierwsze żądane Zamawiającego, w
przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP
7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których
dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie
skutkować odrzuceniem oferty.
8. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu lub innej formy wadium.
9. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze
składaną ofertą.
10. O uznaniu, że wadium w pieniądzu wniesione zostało w wymaganym terminie, decyduje data
wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy PZP.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu 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
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Dokument

Numer
załącznika

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY:
Formularz oferty

Załącznik
nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału Załącznik
w postępowaniu
nr 2 + nr 3
Opcjonalnie: pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie). Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby
reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – zgodnie z art.
23 ust. 2 ustawy).

Opcjonalnie: zobowiązanie innego podmiotu (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie).
Opcjonalnie - pisemne zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji
Wykonawcy
niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie).

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT – dotyczy wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu:
(Czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

Znak sprawy: MZK/06/04/2019
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Informacja o przynależności/ lub braku przynależności Wykonawcy do tej
samej grupy kapitałowej (oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy
Pzp)

Załącznik
nr 8

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE WEZWANIA
ZAMAWIAJĄCEGO:
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

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, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
Zestawienia granicznych parametrów techniczno-użytkowych autobusu,
którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia,

Załącznik
nr 5

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

Załącznik
nr 10

Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik
nr 11

Znak sprawy: MZK/06/04/2019
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Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. W przypadku gdy
postępowanie zostało podzielone na części (zadania), Wykonawca może złożyć jedną ofertę na
daną część postępowania. Złożenie większej liczby ofert (w danej części postępowania) przez
tego samego Wykonawcę, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego
Wykonawcę w danej części postępowania.
3. Treść oferty wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ i ustawy Pzp. Treść
oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką w tym odręcznie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca poniesie koszty związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację).
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane:
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
oraz oznaczona :
Znak sprawy: MZK/06/04/2019
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„Przetarg nieograniczony – znak sprawy: MZK/06/04/2019
”Świadczenie usług przewozowych na linii 1 brygada 2”
Oferta - Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 10-05-2019 roku godz. 10.30
15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem
„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
16. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania
ofert.
17. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do
wniesienia odwołania.
18. Koperty oznaczone “ZMIANA”, zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
19. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1)jest niezgodna z ustawą;
3)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
4)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
5)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
7)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
8)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 PZP;
9)wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
10)wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium;
11)oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
12)jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów,
instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa
w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1401 i 1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować
w inny sposób;
13)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę - informuje Zamawiającego (Załącznik nr 4 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. MIEJSCE I TERMINU SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa dnia: 10-05-2019r. godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wejherowie ul. Tartaczna 2 budynek B w
sekretariacie pok.7.
Znak sprawy: MZK/06/04/2019
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3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10-05-2019r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w
Wejherowie ul. Tartaczna 2 w świetlicy.
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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
w ofertach.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY – ceny – jako ceny

kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w FORMULARZU OFERTY (stanowiącym
załącznik numer 1 do SIWZ).
Cena musi obejmować:
a) cenę za jeden wozokilometr
b) obowiązujący podatek VAT(dot. poz. a)
c) cena za szacunkową liczbę wozokilometrów (222030 km)
d) obowiązujący podatek VAT(dot. poz. c)
Cena nie będzie dotyczyła włączonych do rozkładu jazdy kursów dojazdowych i
zjazdowych, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać bez dodatkowej zapłaty.
3.

4.
5.
6.

Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej Ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.
Zamawiający wymaga realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną
część SIWZ, którego wzór zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
Waluta ceny – PLN.
Rozliczania między Zamawiający, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie:
PLN.
Wykonawca będzie zobowiązany do obliczenia ceny w następujący sposób: cena netto za
jeden wozokilometr pomnożona przez szacunkową liczbę wozokilometrów (222030 km) plus
obowiązujący podatek VAT. UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Dokonując wyboru oferty – Zamawiającym będzie się kierował następującym kryterium –
ocenionym wg podanych niżej zasad.
1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:
Znak sprawy: MZK/06/04/2019
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Lp.

KRYTERIUM

RANGA

1 Cena brutto (C)

60%

2

Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do obsługi linii (R)

3 Klimatyzacja przedziału pasażerskiego pojazdu (K)

10%
30%

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów:
2.1.Punktacja za kryterium „Cena brutto (C)”; oferta z najniższą ceną brutto otrzyma
maksymalną ilość punktów C=60, która zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj.
60: pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalne do najtańszej wg poniższego
wzoru:
Pc = (Cmin / Cob) x 60
Pc – ilość punktów przyznawana w kryterium cena
Cmin – cena (brutto) najtańszej oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cob – cena (brutto) oferty badanej nieodrzuconej
2.2. W kryterium „Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do obsługi linii (R)”
otrzyma maksymalną ilość punktów R=10, obliczanych wg poniższych zasad:
 zarejestrowany po raz pierwszy w 2009 roku lub później
= 10pkt
 zarejestrowany po raz pierwszy w 2003 roku lub później
= 8pkt
 zarejestrowany po raz pierwszy wcześniej niż 2000 roku
= 0pkt
2.3

2.4.

W kryterium „Klimatyzacja przedziału pasażerskiego pojazdu (K)” otrzyma
maksymalną ilość punktów K=30, obliczanych wg poniższych zasad:
 pojazd wyposażony w klimatyzację przedziału pasażerskiego
= 30pkt
 pojazd bez klimatyzacji przedziału pasażerskiego
= 0pkt
Łączna punktacja obliczona zostanie według formuły:

P = Pc + Pr+Pk
P – łączna punktacja
Pc – punktacja przyznawana w kryterium cena
Pr – punktacja przyznawana w kryterium rok produkcji pojazdu przeznaczonego do
obsługi linii
Pk – punktacja przyznawana w kryterium klimatyzacja przedziału pasażerskiego pojazdu
W ocenie nie uwzględnia się pojazdów dopuszczonych do obsługi osób w okresie 2 (dwóch)
pierwszych miesięcy od podpisania umowy.
W toku dokonywanej oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnych z art. 87 pkt. 1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Znak sprawy: MZK/06/04/2019
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Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
.
Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta
zgodnie z art. 94.
16. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania.
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do
podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności
prawnej.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy pomiędzy Wykonawcami regulującej
warunki realizacji zamówienia publicznego.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wzór umowy określający istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie w zakresie:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
c) wartości zmian - jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
e) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę,
f) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
g) opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego
terminu realizacji umowy,
h) dotyczącym innych sytuacji, mających charakter zmian nieistotnych, o których wiedza na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
Znak sprawy: MZK/06/04/2019
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ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania, a nie będących zmianami
istotnymi w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy PZP.
3. Zmiany postanowień Umowy, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Andrzej Kowalczyk, e-mail:
rodo@mzkwejherowo.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług
przewozowych na linii 12 w Wejherowie od poniedziałku do piątku w dni powszednie jednym
autobusem miejskim niskopodłogowym o długości co najmniej 12m.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), dalej
„ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadacie Państwo:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. C RODO.
20. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego
Załącznik nr 5 - Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych
Załącznik nr 6 - Wykaz usług
Załącznik nr 7 - Rozkład jazdy autobusów na linii 1 i linii 3,
Załącznik nr 8 - Informacja o przynależności/ lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 9- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego
Załącznik nr 10-Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych
Załącznik nr 11 - Projekt umowy
Załącznik nr 12 – Umowa powierzenia danych osobowych

Wejherowo, dnia 24-04-2019 r.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
mgr Czesław Kordel
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