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ROZDZIAŁ I 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Tartaczna 2 

84-200 Wejherowo 

Poczta elektroniczna: zp@mzkwejherowo.pl 

Strona internetowa: http://www.mzkwejherowo.pl/przetargi 

Skrzynka podawcza E-PUAP: MZK_Wejherowo 

tel. 58 572 29 30 

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

ROZDZIAŁ II 

TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o jakim stanowi art. 132 -

139 Pzp. o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do ładowania autobusów elektrycznych na 
rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie, 
współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na podstawie umowy nr 3015/2021/Wn11/OA-TP-FN/D w ramach programu 

priorytetowego nr 3.9 pn.: „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny  FAZA I” 

(numer wniosku 22/2021). 

2. Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych obejmuje: 
 

2.1. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch dwuwyjściowych stacjonarnych stacji 
wolnego ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej 
min. 120 kW ( 2*60) w ilości sztuk 2. 

2.2. Objęcie kompletnym systemem monitorowania wszystkich stacji ładowania. 
2.3. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej. 
2.4. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiący Załącznik nr 1do niniejszej SWZ. 
 
3. Rozwiązania równoważne: 
 
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
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charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które 

mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców 

lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod 

warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający 

opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

99 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, 

który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z różnic 

pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot 

„równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za 

pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na 

równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez 

Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie 

dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca 

ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień: 

Parametrów technicznych; Trwałości; Eksploatacji; Funkcjonalności, Rozbudowy; Celu 

przedmiotu umowy. Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia 

strony formalnej, np. wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z wnioskiem ma 

obowiązek czynności te dopełnić. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie 

rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich oraz zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia 

parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy. 
 
4. Cena dostawy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
 
9. Zamawiający nie przewiduje  dynamicznego systemu zakupów 
 
10. Zamawiający nie przewiduje  wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 
 
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 
12. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego 
 
13. Zamawiający informuje na podstawie art. 257 ustawy może unieważnić postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego po podpisaniu umowy – Zamawiający 

wymaga, aby zamówienie publiczne było realizowane do dnia 31 marca 2022 roku. 

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunkach 

Zamówienia (dalej jako „SWZ”). 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie: 

2.1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, 

2.2. Sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest  

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności, związanej z dostawą i montażem stacji ładowania na sumę 

gwarancyjną w wysokości co najmniej 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy 

złotych); 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej 1 

zamówienie (umowa), polegające na dostawie i montażu co najmniej jednej 

stacjonarnej stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym o 

mocy wyjściowej minimum 120 kW o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 

800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

Zamawiający wymaga przedłożenia wykaz dostaw systemu do ładowania autobusów 

elektrycznych , które Wykonawca wykonał należycie do realizacji przedmiotu zamówienia, 

którego wzór zawiera załącznik nr 5 do SWZ. 

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

4. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
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ROZDZIAŁ VI 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu karnego, 

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. 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 1; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
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wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

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

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art 109 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wykluczy 

z postępowania: 

2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert 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; 

2.2. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego 

lub prawa pracy: 

a. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo 

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego 

lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b. będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 

lub karę grzywny, 
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c. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną; 

2.3. 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 lub wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

2.4. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

2.5. który 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 zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; 

2.6. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

2.7. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2.8. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

2.9. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.10. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
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przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

4.4. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

4.5. zreorganizował personel; 

4.6. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 2019, 

4.7. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

4.8. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

ROZDZIAŁ VII 

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Wykonawca musi przekazać drogą elektroniczną, załącznik nr 3 do SWZ wraz z ofertą 

aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (JEDZ) pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ. 
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Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu 

JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/ 

Forma i tryb składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 

zostały szczegółowo opisane w rozdziale XI specyfikacji warunków zamówienia     

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w rozdz. VII pkt. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie (opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez uprawnionych przedstawicieli tych Wykonawców). Oświadczenia te mają 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

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 – warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa 

w rozdz. VII pkt. 1 niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów (opatrzone podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów). 

4. 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 podmiotowych środków dowodowych, tj.: 

4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

złoży: 

a. Sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest  

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności, związanej z dostawą i montażem stacji ładowania na sumę 

gwarancyjną w wysokości co najmniej 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy 

złotych); 

b. Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej 1 

zamówienie (umowa), polegające na dostawie i montażu co najmniej jednej 

stacjonarnej stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym o 

mocy wyjściowej minimum 120 kW o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 

800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

Zamawiający wymaga przedłożenia wykaz dostaw systemu do ładowania 

autobusów elektrycznych , które Wykonawca wykonał należycie do realizacji 

przedmiotu zamówienia, którego wzór zawiera załącznik nr 5 do SWZ. 

https://espd.uzp.gov.pl/
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5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

c. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, 

d. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, 

za które wymierzono karę aresztu, 

e. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo 

lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu – 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

5.2. 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; 

5.3. 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, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast o których mowa w pkt 8: 

6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

1; 

6.2. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w 

§ 2 ust. 1 pkt 3 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r.  – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego 

informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo w przypadku braku takiego 
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rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

określający jego beneficjentów rzeczywistych; 

6.3. zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., 

lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt 6 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 i 3 powyżej, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 9 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 

2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy.  

ROZDZIAŁ VIII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: – 

zp@mzkwejherowo.pl (jednocześnie do wiadomości: mbalakowski@mzkwejherowo.pl): 

Złożenie dokumentów na nośników danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 
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nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do „Formularza komunikacji”.   

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularz 

do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postepowań na miniPortalu. 

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się w Wykonawcami jest: 

Pan Marcin Balakowski – tel. 58 572 29 30 w godz. pracy 8:00 – 14:00. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia postępowania.  

9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres 

email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

10. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 
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11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ używając form 

i sposobów wskazanych w pkt. 9 powyżej. 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 

odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ.   

ROZDZIAŁ IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 

Dostawa systemu do ładowania autobusów elektrycznych na rzecz Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie w wysokości: 30 000 zł. ( trzydzieści 

tysięcy złotych 00/100) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert. 

2.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: 

a. w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego –58 1160 2202 0000 0000 6196 4427 w Banku Millenium 

S.A. O/Wejherowo z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – 

MZK/08/08/2021”,                                        

b. gwarancjach bankowych; 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

5. Wadium powinno być ważne przez cały okres związania ofertą. 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 

ppkt b-d powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. 

7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się 

o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca 
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podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści 

dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

8. O uznaniu, że wadium w pieniądzu wniesione zostało w wymaganym terminie, decyduje 

data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 ustawy 

Pzp. 

ROZDZIAŁ X 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni, tj. do dnia 05 kwiecień 2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ppkt 1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ppkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, 

albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

ROZDZIAŁ XI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Aplikacja 

szyfrująca i klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 

dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, .jpg. i pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej ePUAP. 

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym., a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4. Do oferty należy dołączyć, załącznik nr 3 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym., a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany 

i wycofania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

ePUAP. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.    

7. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. Wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, 

b. Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek sporządzony z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 

c. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(JEDZ) Załącznik nr 4 do SWZ. 

8. Oferta musi być podpisana w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej notarialnie – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy 

dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę.  

9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do pliku ZIP zawierającego ofertę dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – podpisem 

kwalifikowanym elektronicznym. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowane kolejnymi numerami, a pliki 

składające się na ofertę winny być odpowiednio oznaczone, ułatwiające identyfikację ich 

zawartości. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania 

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).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XII 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

1.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), do dnia 

18.01.2022 roku do godziny 9:00. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18-01-2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w 

Wejherowie przy ul. Tartacznej 2 w świetlicy. 

2. Tryb otwarcia ofert: 

2.1. Otwarcie ofert jest jawne, 

2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej 

na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucz prywatnego, 

2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2.4. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz 

adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunki 

płatności zawartych w ofercie; informacje te odnotowane są w protokole 

postępowania, 

2.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należy podatek VAT, z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Od 1 listopada 

2019 r. sposobem rozliczenia podatku należnego w zakresie mechanizmu podzielonej 
płatności VAT są objęte transakcje, których przedmiotem są towary wymienione w 
załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. 
U. 2020, poz. 106) 

 
3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu 
Przedmiotu Zamówienia oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na 
kalkulację ceny. 

 
4. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0.5 grosza 
pomija się, a końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza) w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019, poz. 
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178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. nr 84, poz. 386 z 
późn. zm.) 

 
5. W przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej, cena 

oferty musi obejmować również opłaty celne na warunkach DDP miejsca dostawy z 
uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, zgodnie z INCOTERMS ostatnie wydanie 

 
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia zostały określone we 

projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ  
7. Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. Art. 223 ust 1 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ XIV 

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: 

Lp. Kryterium Ranga 

1 Cena brutto (C) 80% 

2 Okres gwarancji 20% 

 

2. Sposób obliczania punktów w odniesieniu do każdego kryterium: 
 

2.1. KRYTERIUM: CENA OFERTY (C) 
 

Ocena ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 
 
d) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium 
cena oferty: 80 punktów;  
e) Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana 
przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek 

od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 
określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt.;  
f) Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryteriów specyfikacji 

przypisana zostanie 
 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, 
zastosowanego do obliczania punktowego. 

 
najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert 

 
C= ----------------------------------------------------------------------- X 100 X 80% 

cena oferowana brutto badanej oferty 
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2.2. KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI: 
 

Ocena ofert w zakresie kryterium Okres gwarancji zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 
 
a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium 20 

punktów;  
b) Do oceny w kryterium „okres gwarancji” będzie brana pod uwagę: 

 

 

Okres gwarancji G Liczba pkt 

Długość ok. gwarancji: Większy od 60 miesięcy, 20 

Długość ok. gwarancji: Większy od 54 m-ce, a mniejszy lub równy 60 m-cy 16 

Długość ok. gwarancji: Większy od 48 m-ce, a mniejszy lub równy 54 m-cy 12 

Długość ok. gwarancji: Większy od 42 m-ce, a mniejszy lub równy 48 m-cy 8 

Długość ok. gwarancji: Większy od 36 m-ce, a mniejszy lub równy 42 m-cy 4 

Długość okresu gwarancji: minimum 36 miesięcy 0 
 
Oferta zawierająca okres gwarancji poniżej min. 36 m-cy będzie podlegała odrzuceniu. 

 

3. Sposób oceny ofert. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy bilans punktów z 
poszczególnych kryteriów oceny ofert, wg następującego wzoru: 
 
P = C +G, gdzie: 
 

P – łączna suma punktów 
 
C– liczba punktów przyznana w kryterium: cena 
 
G – liczba punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę 

przyznanych punktów. Obliczane wartości punktów zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca 

po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców o 
wyniku postępowania i przekaże informację zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ XV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
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wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

5. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa projekt umowy, stanowiący załącznik 

Nr 6 do SWZ. 

6. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie 

publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 

wynikające z charakteru konsorcjum: 

7.1. określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

7.2. cel zawarcia umowy, 

7.3. czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi), 

7.4. zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy, 

7.5. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

  
8. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu:  

8.1. deklarację zgodności producenta, poświadczającą: 
 

a. kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4 
(emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odporność), 

b. zgodność z dyrektywą nisko-napięciową. 
 

8.2. Szczegółowy opis techniczny 
 

8.3. Oświadczenia w sprawie udzielenia gwarancji jakości 
 

8.4. Oświadczenie o liczbie ładowarek oferowanego typu, wyprodukowanych i sprzedanych 
przed terminem składania ofert na rynku dowolnego kraju sygnatariusza umowy GPA 
wraz z podaniem typu i wariantu ładowarek, terminem realizacji, nazwą odbiorcy i nazwą 
kraju. 

 
9. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XVII 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projekt umowy określający istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie w zakresie: 

a. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b. konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 

c. zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, 

d. zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego, 

e. opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia 

umownego terminu realizacji umowy, 

f. dotyczącym innych sytuacji, mających charakter zmian nieistotnych, 

o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie 

wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub 

na wynik postępowania, a nie będących zmianami istotnymi w rozumieniu art. 

436 PKT. 4 b ustawy PZP. 

3. Zmiany postanowień Umowy, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności 

ROZDZIAŁ XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX 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 warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 

pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

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: 
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1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo 

Sp. z o.o. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Nalewajko, e-mail: 

iodo@mzkwejherowo.pl 

3. Dane osobowe osób wymienione w dokumentacji przetargowej oraz umowie z oferentem 

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 18 brygada 1, w sieci MZK Wejherowo od poniedziałku do piątku w 

dni powszednie, jednym midibusem miejskim niskopodłogowym o długości co najmniej 

7 m.  

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 późn. 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; 

• 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. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 
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Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek 

Załącznik nr 4 – Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ 

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 6 – Projekt umowy 

Załącznik nr 7 – Powierzenia danych 

 

Wejherowo, dnia 27.12.2021 r.         

 Zatwierdził: 

             

      Prezes Zarządu 

             

      mgr Czesław Kordel 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

systemu ładowania autobusów elektrycznych 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
I. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch systemów ładowania autobusów elektrycznych prądem 

stałym, o minimalnej mocy wyjściowej minimum 120 kW (2*60) każda na terenie Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2 w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

II. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego ładowania 
autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej minimum 120 kW (2*60) każda. 

III. Objęcie kompletnym systemem monitorowania wszystkich stacji ładowania.  
Stacje ładowania muszą być kompatybilne z autobusami dostarczonymi w projekcie w ramach 
odrębnego zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych 
ma obowiązek konsultacji i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

IV. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, 
na którą składać się będą dokumentacje fabryczne (dtr), certyfikaty dla urządzeń, które są objęte 
certyfikowaniem, atesty, deklaracje producentów lub inne dokumenty dopuszczające wyroby 
do stosowania, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, protokoły z przeprowadzonych 
badań pomontażowych, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi, zatwierdzone instrukcje 
eksploatacyjno-ruchowe. 

V. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy. Szczegółowy zakres 
szkolenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Zamawiający ma prawo wprowadzać zmiany 
do proponowanego przez Wykonawcę zakresu szkoleń. Każdy z przeszkolonych otrzyma 
odpowiednie potwierdzenie.  

VI. Wykonawca wraz z dostarczanymi ładowarkami dokona montażu w rozdzielni zasilającej 
ładowarki ogranicznika poboru mocy, który będzie ubezpieczał transformator – ograniczenie 
poboru mocy w zakresie 100 do 450 kW. Ogranicznik ma być cyfrowy z kodowanym dostępem dla 
Zamawiającego. 

VII. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po dostarczeniu przez 
Wykonawcę i przekazaniu przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym po testach 
komunikacyjnych autobus- ładowarka. 

VIII. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać bez dodatkowych opłat obsługi, 
niezbędne pomiary elektryczne, przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie z warunkami 
gwarancji, DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa zapewniając bez dodatkowych opłat 
wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania przywołanych wyżej czynności. 

IX. Gwarancja i serwis gwarancyjny. Okres gwarancji 36 miesięcy jest liczony od daty ostatniego 
protokołu odbioru bez uwag. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni także serwis gwarancyjny. 
Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wymiana części zużytych 
eksploatacyjnie i przeglądy wymagane w okresie gwarancji są w pełni włączone do ceny ofertowej.  
Sposób zgłaszania usterek i awarii zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie wdrażania. 

 

I. STACJE ŁADOWANIA ZAJEZDNIOWEGO: 

 W ramach zadania Wykonawca wykona dostawę, montaż i uruchomienie 2 stacji 
dwuwyjściowych, stacjonarnych wolnego ładowania prądem stałym, o mocy wyjściowej 
minimum 120 (2*60) kW każda – na terenie Zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji 
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Wejherowo Sp. z o.o., 84-200, ul. Tartaczna 2. 
Ogólne założenia budowanych stacji ładowania autobusów elektrycznych: 
1) Stacje ładowania przeznaczone będą do uzupełniania energii w bateriach autobusów 

elektrycznych. Zainstalowane zostaną na terenie zajezdni autobusowej we wskazanych 
lokalizacjach.  

2) Wszystkie stacje ładowania znajdujące się na terenie Zajezdni MZK muszą być wyposażone 
w moduł umożliwiający komunikację z systemem nadzoru poprzez sieci LAN/WLAN (tryb 
pracy 802.1 I/n/Ac; pasmo 2,4 GHz )/GSM (minimum 3G) z analogicznym pierwszeństwem 
wyboru kanału komunikacji.  

3) Stacje ładowania mają posiadać wysoki stopień uniwersalności i nie mogą ograniczać się 
do ładowania wyłącznie wybranej grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych. 
Na dzień dostawy stacje ładowania muszą spełniać wszystkie wymagane prawem 
certyfikaty, standardy, normy w zakresie ładowania autobusów elektrycznych, 
interfejsów, połączenia i komunikacji stacji ładowania z autobusem i bezpieczeństwa. 
Konsultacje, ustalenia techniczne oraz ryzyka z nimi związane leżą po stronie 
Wykonawców.  

4) Dostarczane stacje mają charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa, wysoką 
sprawnością i bezawaryjnością, możliwością nieprzerwanej pracy w warunkach 
środowiskowych i klimatycznych dla miasta Wejherowo, minimalną emisją zakłóceń 
elektromagnetycznych oraz minimalną emisją hałasu, brakiem niekorzystnego 
oddziaływania na sieć zasilającą oraz zautomatyzowaną obsługą (bez zbędnej ingerencji 
obsługi lub kierowcy pojazdu). 

5) Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich stacji ładowania zajezdniowego Wykonawca 
zapewnił poniższe czasy reakcji na usuwanie usterek i awarii od chwili zgłoszenia dla 
poszczególnych zdarzeń: 

W godz. 6-15 w dni powszednie – rozpoczęcie naprawy ładowarki do 2 godzin; w przypadku 
braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin – ostateczna naprawa i uruchomienie 
ładowarki w terminie do 3 dni. W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie 
Wykonawca dostarczy ładowarkę zastępczą o nie gorszych parametrach. W pozostałych 
godzinach i w dni świąteczne terminy reakcji serwisu liczą się od godz. 6 kolejnego dnia 
roboczego. 

A. WYMAGANIA OGÓLNE: 

 1) Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję wolnostojącego, autonomicznego urządzenia. 
2) Stacja ładowania będzie znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym jej 

konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz być wandaloodporna. 
3) Stacja ładowania ma być urządzeniem: 

- stacjonarnym – czyli zainstalowanym na fundamencie, 
4) Długość złącza DC: <3,5 m>. 
5) Obudowa stacji ładowania ma być wykonana z blachy ocynkowanej, nierdzewnej lub 

aluminiowej, malowanej proszkowo. 
6) Stacja ładowania będzie obsługiwała dwa stanowiska ładowania. 
7) Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny minimum IP44 oraz IK8 wg. PN-EN 

61851-23. 
8) Zakres temperatury zewnętrznej: od -25°C do +40°C. 
9) Stacja ładowania ma posiadać możliwość zdalnych aktualizacji i zdalnego serwisowania 

urządzenia. 
10) Stacja ładowania musi posiadać układ chłodzenia powietrzem lub cieczą zapewniający 

stabilną pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia. 
11) Stacja ładowania ma być wyposażona w licznik energii elektrycznej zgodny z wymogami 

operatora sieci energetycznej i zapewniający zdalny odczyt zużycia energii przez 
Zamawiającego (dopuszcza się miernik zgodny z dyrektywą MiD zainstalowany przed 
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stacją na przyłączu). 
12) Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym 

podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją ładowania oraz zablokowaniu 
mechanicznym, uniemożliwiającym rozłączenie w trakcie ładowania. 

13) Po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi 
odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu 
w stację ładowania. 

14) Stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia 
zasilania do pojazdu. 

15) Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję modułową.  
16) Stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności producenta, poświadczającą: 

a) kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4 (emisja) 
oraz IEC 61000-6-2 (odporność),  
b) zgodność z dyrektywą nisko-napięciową. 

17) Komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem musi odbywać się zgodnie 
ze standardami IEC 61851-1/23 / ISO15118 Ed1.  

18) Stacja ładowania musi być wyposażona w sygnalizację LED informującą co najmniej 
o trwającym procesie ładowania, statusie naładowanej baterii pojazdu oraz 
ewentualnych awariach. 

19) Stacja ładowania musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM. 
20) Stacja ładowania musi być wyposażona w kontrolę rezystancji izolacji (IMD). 
21) Stacja ładowania musi być wyposażona w interfejs ładowania CCS (Combo2, 

Type2/Mode4) zgodnie z IEC 62196-3. 
22) Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 60 dB, w każdym czasie 

i zakresie pracy.  
23) Kolor obudowy: do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

B. WYMAGANE PARAMETRY ELEKTRYCZNE: 

 1) Sprawność energetyczna na poziomie minimum 93%. 
2) Napięcie wyjściowe stacji ładowania: 200-800V DC. 
3) Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 2,5kV. 
4) Współczynnik mocy większy bądź równy 0,95. 
5) Moc wyjściowa stacji ładowania nie mniejsza niż 120kW(2*60). 
6) Napięcie zasilania dla stacji ładowania: 3x400V AC, 50Hz. 

III.  SYSTEM MONITOROWANIA STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH 
( ZAJEZDNIA). 

 1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego system 
do monitorowania i zarządzania stacjami ładowania, zwany dalej Systemem.  

System będzie zainstalowany na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę w ramach 
zamówienia. 

2. Wszystkie stacja ładowania pojazdów oraz System dostarczany przez Wykonawcę  
będzie zgodny z protokołem OCPP 1.6 (JSON)  – 
http://www.openchargealliance.org/protocols/ocpp/ocpp-16/. Umożliwi to 
w przyszłości podłączanie przez Zamawiającego innych stacji do Systemu. 

3. Zgodnie z OCPP 1.6 (JSON)  System będzie rejestrował informacje w relacyjnej bazie 
danych, która stanowić będzie element Systemu. 

4. System będzie posiadać konsolę graficzną dla operatorów (użytkowników 
Zamawiającego), która będzie zrealizowana w technologii web-owej. Na stacjach 
roboczych operatorów Systemu nie będzie wymagana instalacja żadnych dodatkowych 
komponentów – konsola będzie w całości uruchamiana w przeglądarce web-owej. 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, zarówno serwera Systemu, jak i jego konsoli 
zrealizowanych w sposób, który ogranicza ich uruchamianie do wybranego środowiska 
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systemowego. Wszystkie komponenty Systemu muszą mieć możliwość instalacji 
i uruchomienia co najmniej w środowiskach Microsoft Windows jak i Linux. 

5. Konsola Systemu umożliwiać będzie: 
1) Podgląd stanu wszystkich stacji ładowania monitorowanych przez System 

z podziałem: 
a) Urządzenia włączone i gotowe do ładowania, 
b) Urządzenia ładujące w danym momencie, 
c) Urządzenia niedostępne (wyłączone) – urządzenia, które wyślą status 

o niedostępności, lub nie przesyłają żadnych informacji do serwera Systemu przez 
określony w konfiguracji czas, 

d) Urządzenia, które są w stanie błędu – prześlą status o wystąpieniu błędu 
i pozostają w tym stanie do czasu przesłania statusu informującego o usunięciu 
błędu; 

2) Przeglądanie zarejestrowanych sesji ładowania wraz z następującymi parametrami: 
a) Data i czas rozpoczęcia sesji ładowania, 
b) Data i czas zakończenia sesji ładowania, 
c) Czas trwania sesji ładowania, 
d) Wartość licznika energii wyjściowej, dla początku sesji ładowania, 
e) Wartość licznika energii wyjściowej, dla końca sesji ładowania, 
f) Łączna energia pobrana przez pojazd w czasie sesji ładowania – wyjściowa, 
g) Łączna energia pobrana przez stacje ładowania w czasie sesji ładowania – 

wejściowa, 
h) Początkowy poziom naładowania baterii trakcyjnych (SoC) ładowanego pojazdu, 
i) Końcowy poziom naładowania baterii trakcyjnych (SoC) ładowanego pojazdu, 
j) Ilość energii przekazanej do pojazdu, wyrażona w procentach, jako różnica 

pomiędzy początkowym i końcowym poziomem naładowania baterii trakcyjnej 
(SoC), 

k) Identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu (numer 
identyfikacyjny stosowany przez Zamawiającego), 

l) Powód zakończenia ładowania, 
m) Identyfikator gniazda ładowania, 
n) Wykresy zawierające informacje o zmieniających się parametrach ładowania, 

przesyłanych okresowo przez stacje ładowania w trakcie procesu ładowania: 

• napięcie i prąd wyjściowy, 

• SoC, 

• moc chwilowa wyjściowa, 

• temperatura wewnątrz stacji ładowania oraz złącza CCS2 w przypadku jego 
zastosowania. 

6. System musi umożliwić operatorom eksport danych z wszystkich raportów dostępnych 
w Systemie. System musi umożliwić co najmniej eksport danych w formacie csv 
z uwzględnieniem nagłówków kolumn. Eksport danych musi uwzględniać aktualne 
filtrowanie i sortowanie raportów lub list. 

7. System musi posiadać co najmniej następujące raporty: 
a) Lista sesji ładowania wraz z parametrami zarejestrowanymi w kontekście 

każdej sesji ładowania, 
b) Lista sesji ładowania z podziałem na każdy ładowany pojazd elektryczny, 

- Sumaryczna energia pobrana przez stacje ładowania w określonym czasie, 
- Sumaryczna energia pobrana przez pojazdy elektryczne w określonym czasie. 

8. Zarządzanie uprawnieniami operatorów. 
a) System musi mieć możliwość przypisania jednej z 3 roli do każdego konta operatora 

Systemu. 
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b) System musi posiadać następujące role:  
- Operator standardowy – tylko podgląd informacji, 
- Operator zaawansowany – podgląd i możliwość konfiguracji Systemu w zakresie 

zarządzania stacjami ładowania (dodawanie, modyfikacja), 
- Administrator – pełne uprawnienia do podglądu i modyfikacji wszystkich 

parametrów Systemu. 
9. System będzie gromadził wszystkie notyfikacje (zwanym alertami) generowane przez 

stacje ładowania i na podstawie reguł określonych przez Zamawiającego będzie 
przekazywał na bieżąco notyfikacje ze stacji ładowania do wskazanych operatorów 
za pomocą poczty elektronicznej. 

10.  System  wraz  z  jego  komponentami  (w  tym  baza  danych)  zostanie  dostarczony z 
niezbędnymi  licencjami  umożliwiającymi  użytkowanie  Systemu  przez  Zamawiającego 
w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich dostarczonych stacji oraz  
z uwzględnieniem następujących parametrów: 
a) Maksymalnie 10 kont operatorów Systemu, 
b) Możliwość równoczesnego przesyłania informacji zgodnie z OCPP 1.6 (JSON)  do 2 

instancji serwerów Systemu. Podstawowa instancja serwera Systemu jest nadrzędna 
i realizuje wszystkie wymagania odnośnie Systemu, w tym zarządzanie stacjami 
ładowania. Druga instancja pełni tylko rolę monitorującą – pozwala monitorować 
stan stacji ładowania i przeglądać rejestrowanie zdarzenia bez możliwości 
zarządzania nimi – np. wykonania zdalnego restartu. 

11. Zamawiający zezwala na monitorowanie urządzeń przez Wykonawcę w okresie 
gwarancji. 

12. W ramach serwisu gwarancyjnego oprogramowania Wykonawca: 
 a) wykona na miejscu u Zamawiającego przeglądy gwarancyjne oprogramowania i baz 

danych w ilości minimum jeden przegląd/rok. Przeglądy gwarancyjne obejmują 
poprawę, kontrolę, konfiguracji i poprawności działania oprogramowania,  

b) usunie awarie programowe,  
c) usunie błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.) 

niepolegające na błędnej obsłudze,  
d) zapewni prawidłowe (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) działanie systemu,  
e) zapewni w godzinach roboczych telefoniczne konsultacje w sprawie rozwiązywania 

problemów niezakwalifikowanych jako awarie. Zamawiający określa   limit 
konsultacji jako nie więcej niż 50 godzin w roku, z możliwością wykorzystania  50% z 
całego  limitu w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania systemu. 

f) za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp. Wykonawca nie pobiera 
dodatkowych opłat, 

g) usunięcie usterki zakończy się raportem usunięcia usterki sporządzonym w dwóch 
egzemplarzach i zawierającym informacje:  
- Data i godzina zgłoszenia usterki  
- Imię i Nazwisko zgłaszającego  
- Nazwa systemu  
- Moduł/funkcja systemu  
- Imię, Nazwisko, telefon osoby/osób kontaktowych ze strony Zamawiającego.   

IV SZKOLENIA 

 1) Wykonawca w ramach dostawy i uruchomienia systemu ładowania oraz systemu 
monitoringu stacji ładowania przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego cykl szkoleń dla 
pracowników Zamawiającego, zajmujących się eksploatacją i nadzorem nad eksploatacją 
systemów.  

2) Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbyło się w grupach tematycznych:  
a) szkolenie serwisowe z zakresu obsługi oraz diagnostyki sytemu,  
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b) szkolenie użytkowe z zakresu bieżącej eksploatacji systemu ładowania mające 
na celu przygotowanie pracowników do obsługi systemu ładowania w szczególności 
systemu monitoringu stacji ładowania,  

c) szkolenie dla administratorów systemu monitoringu stacji ładowania.  
3) Wykonawca przeprowadzi szkolenia w siedzibie Zamawiającego. 
4) Szczegółowy zakres, plan, termin szkoleń oraz liczbę uczestników Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na potrzeby szkolenia 
niezbędny do jego realizacji sprzęt oraz materiały. Pomieszczenie udostępnia 
Zamawiający.  

5) Po zakończeniu szkoleń personel Zamawiającego będzie w stanie przeprowadzić 
diagnostykę działania systemu i określić zakres czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia napraw, a także wprowadzania zmian i korekt. 

V SERWIS POGWARANCYJNY I CZĘŚCI ZAMIENNE 

 1) Wykonawca zagwarantuje dostawę części zamiennych przez okres 7 lat od upływu 
terminu gwarancji. 

2) Zamawiający wymaga aby po zakończeniu okresu gwarancji w ciągu 7 kolejnych lat 
Wykonawca świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń dostarczonych 
w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza przeszkolenie pracowników 
MZK Wejherowo sp. z o.o. przez Wykonawcę w zakresie pozwalającym na wykonywanie 
wszystkich czynności serwisowych w okresie pogwarancyjnym. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) Wykonawcy  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy  

 

………………………………………………………………………….………………………............... 

telefon, e-mail 

 

 

O F E R T A 

na „Dostawę stacji ładowania autobusów elektrycznych 

na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.” 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – znak sprawy: MZK/08/08/2021                                             

oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania określone 

przez Zamawiającego w SWZ oraz w załącznikach do SWZ za łączne wynagrodzenie: 

 

CENA OFERTY (całkowita wartość zamówienia brutto) ……..................................................... PLN  

(słownie PLN: ….................................................................................................................................…).  

 

Marka i typ: 

Cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 
 

(do dwóch miejsc po 
przecinku) 

 

Ilość 

[szt.] 

podatek  

VAT  

[PLN] 
 

(do dwóch miejsc 
po przecinku) 

Cena brutto  

(z podatkiem 

VAT)  

[PLN] 
(do dwóch miejsc po 

przecinku) 

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego ładowania 

autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej minimum 120 kW (2x60kW) każda 

……………………………………. 

………………………………… 

…………………………………. 

 2   

RAZEM CENA OFERTY: 

(całkowita wartość zamówienia brutto) 
 

Jednocześnie deklarujemy, że okres gwarancji:  
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Wyszczególnienie kryteriów okres gwarancji G   
Należy zaznaczyć*  

tylko JEDNO pole 

jest większy od 60 miesięcy,   

jest większy od 54 m-ce, a mniejszy lub równy 60 m-cy  

jest większy od 48 m-cy, a mniejszy lub równy 54 m-ce  

jest większy od 42 m-ce, a mniejszy lub równy 48 m-cy  

jest większy od 36 m-cy, a mniejszy lub równy 42 m-ce  

wynosi 36 miesięcy  

  

1. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zawiera wszystkie koszty niezbędne do pełnej  i 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, włącznie z okresem gwarancji i rękojmi. 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych 

płatności ……………………………………………………………………… 

5. Podtrzymujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia podany w SWZ  

6. Warunki płatności: zapłata za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na warunkach 

określonych we Projekcie Umowy  

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia tj. 90 dni. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM 

imię i nazwisko:   ..............................................................................................................................  

stanowisko służbowe:  ........................................................................................................................  

numer telefonu:  ..............................................................................................................................  

numer faksu:   ....................................................................................................................................  

dni i godziny pracy:  ...........................................................................................................................  

10. WADIUM 

Wadium w kwocie …………… zostało wniesione w formie ……………… w dniu …………… Numer 

rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. Oświadczam/y, że jesteśmy:1 

 
1 Należy wybrać jedną opcję. 
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Lp. Przedsiębiorcą Wybór Wykonawcy 

1 małym    

2 średnim  

3 dużym  

 

12. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących 

wspólnie2: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. … 

13. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez 

podwykonawców3: 

Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez 

podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów 

1  

2  

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*** 

 

 

 

 

 

    ……………………………………… 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 

*      niepotrzebne skreślić 

**   rozporządzenie 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). 

*** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. wykreśla je). 

 

 

 

 

 

 
2 Wypełnić jeżeli dotyczy 
3 Wypełnić jeżeli dotyczy 
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Załącznik 3 do SWZ 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH ŁADOWAREK  
 

 
UWAGA: Niniejszą Specyfikację należy wypełnić i załączyć wraz z formularzem ofertowym.  Brak 
złożenia wraz z ofertą niniejszego dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 

 

 
 
 
 
 

I. 

 
 
 

STACJE ŁADOWANIA ZAJEZDNIOWEGO: 
Potwierdzenie 

spełnienia 
wymagań 

(tak/nie) 

Parametry 
oferowanych 

ładowarek  
(UWAGA: należy 
wpisać faktyczne 

wartości 
parametrów 

oferowanej stacji 
/ ładowarek ) 

 Dostawa, montaż i uruchomienie 2 stacji wolnego ładowania prądem 
stałym, dwuwyjściowych, o mocy wyjściowej minimum 120 kW(2*60) 
każda – na terenie Zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Wejherowo Sp. z o.o. 
84-200, ul. Tartaczna 2 
 
Ogólne założenia budowanych stacji ładowania autobusów 
elektrycznych: 
1) Stacje ładowania przeznaczone będą do uzupełniania energii w 

bateriach autobusów elektrycznych. Zainstalowane zostaną na 
terenie zajezdni autobusowej we wskazanych lokalizacjach.  

2) Wszystkie stacje ładowania znajdujące się na terenie Zajezdni MZK 
muszą być wyposażone w moduł umożliwiający komunikację z 
systemem nadzoru poprzez sieci LAN/WLAN (tryb pracy 802.1 
I/n/Ac; pasmo 2,4 GHz )/GSM (minimum 3G) z analogicznym 
pierwszeństwem wyboru kanału komunikacji.  

3) Stacje ładowania mają posiadać wysoki stopień uniwersalności i nie 
mogą ograniczać się do ładowania wyłącznie wybranej 
grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych. Na dzień 
dostawy stacje ładowania muszą spełniać wszystkie wymagane 
prawem certyfikaty, standardy, normy w zakresie ładowania 
autobusów elektrycznych, interfejsów, połączenia i komunikacji 
stacji ładowania z autobusem i bezpieczeństwa. Konsultacje, 
ustalenia techniczne oraz ryzyka z nimi związane leżą po stronie 
Wykonawców.  

4) Dostarczane stacje mają charakteryzować się wysokim stopniem 
bezpieczeństwa, wysoką sprawnością i bezawaryjnością, 
możliwością nieprzerwanej pracy w warunkach środowiskowych i 
klimatycznych dla miasta Wejherowo, minimalną emisją zakłóceń 
elektromagnetycznych oraz minimalną emisją hałasu, brakiem 
niekorzystnego oddziaływania na sieć zasilającą oraz 
zautomatyzowaną obsługą (bez zbędnej ingerencji obsługi lub 
kierowcy pojazdu). 

5) Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich stacji ładowania 
zajezdniowego Wykonawca zapewnił poniższe czasy reakcji na 
usuwanie usterek i awarii od chwili zgłoszenia dla poszczególnych 
zdarzeń: 

W godz. 6-15 w dni powszednie – rozpoczęcie naprawy ładowarki do 2 
godzin; w przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin – 
ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 3 dni. W 
przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca 
dostarczy ładowarkę zastępczą o nie gorszych parametrach. W 
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pozostałych godzinach i w dni świąteczne terminy reakcji serwisu liczą 
się od godz. 6 kolejnego dnia roboczego. 

A. WYMAGANIA OGÓLNE:   

 1) Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję wolnostojącego, 
autonomicznego urządzenia. 

2) Stacja ładowania będzie znajdować się na terenie otwartym, w 
związku z czym jej konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób 
trzecich oraz być wandaloodporna. 

3) Stacja ładowania ma być urządzeniem: 
- stacjonarnym – czyli zainstalowanym na fundamencie, 
Długość złącza DC: <3,5 m>. 

4) Obudowa stacji ładowania ma być wykonana z blachy 
ocynkowanej, nierdzewnej lub aluminiowej, malowanej 
proszkowo. 

5) Stacja ładowania będzie obsługiwała jedno stanowisko ładowania. 
6) Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny minimum 

IP44 oraz IK8 wg. PN-EN 61851-23. 
7) Zakres temperatury zewnętrznej: od -25°C do +40°C. 
8) Stacja ładowania ma posiadać możliwość zdalnych aktualizacji i 

zdalnego serwisowania urządzenia. 
9) Stacja ładowania musi posiadać układ chłodzenia powietrzem lub 

cieczą zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania 
temperaturowe urządzenia. 

10) Stacja ładowania ma być wyposażona w licznik energii elektrycznej 
zgodny z wymogami operatora sieci energetycznej i zapewniający 
zdalny odczyt zużycia energii przez Zamawiającego (dopuszcza się 
miernik zgodny z dyrektywą MiD zainstalowany przed stacją na 
przyłączu). 

11) Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero 
po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją 
ładowania oraz zablokowaniu mechanicznym, uniemożliwiającym 
rozłączenie w trakcie ładowania. 

12) Po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie 
procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez 
konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stację 
ładowania. 

13) Stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający 
możliwość odłączenia zasilania do pojazdu. 

14) Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję modułową.  
15) Stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności producenta, 

poświadczającą: 
a) kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 
61000-6-4 (emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odporność),  
b) zgodność z dyrektywą nisko-napięciową. 

16) Komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem musi 
odbywać się zgodnie ze standardami IEC 61851-1/23 / ISO15118 
Ed1.  

17) Stacja ładowania musi być wyposażona w sygnalizację LED 
informującą co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie 
naładowanej baterii pojazdu oraz ewentualnych awariach. 

18) Stacja ładowania musi posiadać wbudowany moduł łączności 
GSM. 

19) Stacja ładowania musi być wyposażona w kontrolę rezystancji 
izolacji (IMD). 

20) Stacja ładowania musi być wyposażona w interfejs ładowania CCS 
(Combo2, Type2/Mode4) zgodnie z IEC 62196-3. 

21) Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 60 dB, 
w każdym czasie i zakresie pracy.  

22) Kolor obudowy: do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu 
umowy. 

  

B. WYMAGANE PARAMETRY ELEKTRYCZNE:   

 1) Sprawność energetyczna na poziomie minimum 93%.   
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2) Napięcie wyjściowe stacji ładowania: 200-800V DC. 
3) Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 2,5kV. 
4) Współczynnik mocy większy bądź równy 0,95. 
5) Moc wyjściowa stacji ładowania niemniejsza niż 120kW (2*60). 
6) Napięcie zasilania dla stacji ładowania: 3x400V AC, 50Hz. 

III.  SYSTEM MONITOROWANIA STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW 
ELEKTRYCZNYCH (MIASTO, ZAJEZDNIA). 

  

 1. Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
systemu do monitorowania i zarządzania stacjami ładowania, 
zwany dalej Systemem.  

System będzie zainstalowany na serwerze dostarczonym przez 
Wykonawcę w ramach zamówienia. 

2. Wszystkie stacja ładowania pojazdów oraz System dostarczany 
przez Wykonawcę będzie zgodny z protokołem OCPP 1.6 (JSON)  – 
http://www.openchargealliance.org/protocols/ocpp/ocpp-16/. 
Umożliwi to w przyszłości podłączanie przez Zamawiającego 
innych stacji do Systemu. 

3. Zgodnie z OCPP 1.6 (JSON)  System będzie rejestrował informacje w 
relacyjnej bazie danych, która stanowić będzie element Systemu. 

4. System będzie posiadać konsolę graficzną dla operatorów 
(użytkowników Zamawiającego), która będzie zrealizowana w 
technologii web-owej. Na stacjach roboczych operatorów Systemu 
nie będzie wymagana instalacja żadnych dodatkowych 
komponentów – konsola będzie w całości uruchamiana w 
przeglądarce web-owej. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, 
zarówno serwera Systemu, jak i jego konsoli zrealizowanych w 
sposób, który ogranicza ich uruchamianie do wybranego 
środowiska systemowego. Wszystkie komponenty Systemu muszą 
mieć możliwość instalacji i uruchomienia co najmniej 
w środowiskach Microsoft Windows jak i Linux. 

5. Konsola Systemu umożliwiać będzie: 
3) Podgląd stanu wszystkich stacji ładowania monitorowanych 

przez System z podziałem: 
e) Urządzenia włączone i gotowe do ładowania, 
f) Urządzenia ładujące w danym momencie, 
g) Urządzenia niedostępne (wyłączone) – urządzenia, które 

wyślą status o niedostępności, lub nie przesyłają żadnych 
informacji do serwera Systemu przez określony w 
konfiguracji czas, 

h) Urządzenia, które są w stanie błędu – prześlą status o 
wystąpieniu błędu i pozostają w tym stanie do czasu 
przesłania statusu informującego o usunięciu błędu; 

4) Przeglądanie zarejestrowanych sesji ładowania wraz z 
następującymi parametrami: 
o) Data i czas rozpoczęcia sesji ładowania, 
p) Data i czas zakończenia sesji ładowania, 
q) Czas trwania sesji ładowania, 
r) Wartość licznika energii wyjściowej, dla początku sesji 

ładowania, 
s) Wartość licznika energii wyjściowej, dla końca sesji 

ładowania, 
t) Łączna energia pobrana przez pojazd w czasie sesji 

ładowania – wyjściowa, 
u) Łączna energia pobrana przez stacje ładowania w czasie 

sesji ładowania – wejściowa, 
v) Początkowy poziom naładowania baterii trakcyjnych 

(SoC) ładowanego pojazdu, 
w) Końcowy poziom naładowania baterii trakcyjnych (SoC) 

ładowanego pojazdu, 
x) Ilość energii przekazanej do pojazdu, wyrażona w 

procentach, jako różnica pomiędzy początkowym i 
końcowym poziomem naładowania baterii trakcyjnej 
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(SoC), 
y) Identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny 

pojazdu (numer identyfikacyjny stosowany przez 
Zamawiającego), 

z) Powód zakończenia ładowania, 
aa) Identyfikator gniazda ładowania, 
bb) Wykresy zawierające informacje o zmieniających się 

parametrach ładowania, przesyłanych okresowo przez 
stacje ładowania w trakcie procesu ładowania: 

• napięcie i prąd wyjściowy, 

• SoC, 

• moc chwilowa wyjściowa, 

• temperatura wewnątrz stacji ładowania oraz złącza 
CCS2 w przypadku jego zastosowania. 

6. System musi umożliwić operatorom eksport danych z wszystkich 
raportów dostępnych w Systemie. System musi umożliwić co 
najmniej eksport danych w formacie csv z uwzględnieniem 
nagłówków kolumn. Eksport danych musi uwzględniać aktualne 
filtrowanie i sortowanie raportów lub list. 

7. System musi posiadać co najmniej następujące raporty: 
c) Lista sesji ładowania wraz z parametrami 

zarejestrowanymi w kontekście każdej sesji ładowania, 
d) Lista sesji ładowania z podziałem na każdy ładowany 

pojazd elektryczny, 
- Sumaryczna energia pobrana przez stacje ładowania w 

określonym czasie, 
- Sumaryczna energia pobrana przez pojazdy elektryczne w 

określonym czasie. 
8. Zarządzanie uprawnieniami operatorów. 

c) System musi mieć możliwość przypisania jednej z 3 roli do 
każdego konta operatora Systemu. 

d) System musi posiadać następujące role:  
- Operator standardowy – tylko podgląd informacji, 
- Operator zaawansowany – podgląd i możliwość 

konfiguracji Systemu w zakresie zarządzania stacjami 
ładowania (dodawanie, modyfikacja), 

- Administrator – pełne uprawnienia do podglądu i 
modyfikacji wszystkich parametrów Systemu. 

9. System będzie gromadził wszystkie notyfikacje (zwanym alertami) 
generowane przez stacje ładowania i na podstawie reguł 
określonych przez Zamawiającego będzie przekazywał na bieżąco 
notyfikacje ze stacji ładowania do wskazanych operatorów 
za pomocą poczty elektronicznej. 

10. System  wraz  z  jego  komponentami  (w  tym  baza  danych)  
zostanie  dostarczony z niezbędnymi  licencjami  umożliwiającymi  
użytkowanie  Systemu  przez  Zamawiającego w pełnym zakresie w 
odniesieniu do wszystkich dostarczonych stacji oraz  
z uwzględnieniem następujących parametrów: 
c) Maksymalnie 10 kont operatorów Systemu, 
d) Możliwość równoczesnego przesyłania informacji zgodnie z 

OCPP 1.6 (JSON)  do 2 instancji serwerów Systemu. 
Podstawowa instancja serwera Systemu jest nadrzędna 
i realizuje wszystkie wymagania odnośnie Systemu, w tym 
zarządzanie stacjami ładowania. Druga instancja pełni tylko 
rolę monitorującą – pozwala monitorować stan stacji 
ładowania i przeglądać rejestrowanie zdarzenia bez 
możliwości zarządzania nimi – np. wykonania zdalnego 
restartu. 

11. Zamawiający zezwala na monitorowanie urządzeń przez 
Wykonawcę w okresie gwarancji. 

12. W ramach serwisu gwarancyjnego oprogramowania Wykonawca: 
 a) wykona na miejscu u Zamawiającego przeglądy gwarancyjne 
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oprogramowania i baz danych w ilości minimum jeden 
przegląd/rok. Przeglądy gwarancyjne obejmują poprawę, 
kontrolę, konfiguracji i poprawności działania 
oprogramowania,  

b) usunie awarie programowe,  
c) usunie błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności 

danych, itp.) niepolegające na błędnej obsłudze,  
d) zapewni prawidłowe (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) 

działanie systemu,  
e) zapewni w godzinach roboczych telefoniczne konsultacje w 

sprawie rozwiązywania problemów niezakwalifikowanych 
jako awarie. Zamawiający określa   limit konsultacji jako nie 
więcej niż 50 godzin w roku, z możliwością wykorzystania  50% 
z całego  limitu w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania 
systemu. 

f) za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp. 
Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat, 

g) usunięcie usterki zakończy się raportem usunięcia usterki 
sporządzonym w dwóch egzemplarzach i zawierającym 
informacje:  
- Data i godzina zgłoszenia usterki  
- Imię i Nazwisko zgłaszającego  
- Nazwa systemu  
- Moduł/funkcja systemu  
- Imię, Nazwisko, telefon osoby/osób kontaktowych ze 

strony Zamawiającego.   

IV SZKOLENIA   

 1) cykl szkoleń w siedzibie zamawiającego dla pracowników 
Zamawiającego, zajmujących się eksploatacją i nadzorem nad 
eksploatacją systemów.  

2) szkolenie w grupach tematycznych:  
a) szkolenie serwisowe z zakresu obsługi oraz diagnostyki 

sytemu,  
b) szkolenie użytkowe z zakresu bieżącej eksploatacji systemu 

ładowania mające na celu przygotowanie pracowników do 
obsługi systemu ładowania w szczególności systemu 
monitoringu stacji ładowania,  

c) szkolenie dla administratorów systemu monitoringu stacji 
ładowania.  

3) Wykonawca przeprowadzi szkolenia w siedzibie Zamawiającego. 
4) Szczegółowy zakres, plan, termin szkoleń oraz liczbę uczestników 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć na potrzeby szkolenia niezbędny do jego realizacji 
sprzęt oraz materiały. Pomieszczenie udostępnia Zamawiający.  

5) Po zakończeniu szkoleń personel Zamawiającego będzie w stanie 
przeprowadzić diagnostykę działania systemu i określić zakres 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia napraw, a także 
wprowadzania zmian i korekt. 

  

V SERWIS POGWARANCYJNY I CZĘŚCI ZAMIENNE   

 1) Gwarancja dostaw części zamiennych przez okres 7 lat od upływu 
terminu gwarancji. 

2) GWARANCJA SERWISU Zamawiający wymaga aby po zakończeniu 
okresu gwarancji w ciągu 7 kolejnych lat Wykonawca świadczył 
usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń dostarczonych 
w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
przeszkolenie pracowników MZK Wejherowo sp. z o.o. przez 
Wykonawcę w zakresie pozwalającym na wykonywanie wszystkich 
czynności serwisowych w okresie pogwarancyjnym. 

  

 

 ……………………………………… 
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA 

1) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 

podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 

zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną 

automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia4. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia5 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania 

o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 

podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

(np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

1. INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 

elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany 

do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić 

wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego Odpowiedź: 

Nazwa:  MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI WEJHEROWO 

SP. Z O.O. 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Przetarg nieograniczony 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: Dostawy systemu do ładowania autobusów 
elektrycznych na rzecz Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w 
Wejherowie 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): 
 

MZK/08/08/2021                                             

 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

powinien wypełnić wykonawca. 

 
4 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
5 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
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2. Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

3. A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 

inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 

wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 

małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy 

chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy 

będzie realizował zamówienie w ramach programów 

zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 

kategorii lub których kategorii pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani 

pracownicy. 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 

urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 

posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 

krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 
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Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 

fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 

odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 

części, uzupełnić część V (w stosownych 

przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i 

podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 

odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 

zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 

zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 

proszę podać: 

 

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 

podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia 

oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną 

w urzędowym wykazie: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 

obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje 

w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 

od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 

ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 

informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej 

lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 

zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 

krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać:  

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 

 

 

 

d) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 

zamówienia. 
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Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 

odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 

wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 

udział: 

 

a): [……] 

 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 

zamówienia, w odniesieniu do której (których) 

wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

4.  

5. B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 

dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu 

itd.): 

[……] 

6. C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) 

kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 

w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 

nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 
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za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 

będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego 

z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V6. 

2) D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

3) (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 

proponowanych podwykonawców: […] 

4)  

5) Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 

oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 

(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja 

A i B oraz w części III. 

6) Część III: Podstawy wykluczenia 

7. A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej7; 

2. korupcja8; 

3. nadużycie finansowe9; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną10 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu11 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi12. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 

stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 

ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

 
6 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
7 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w 

sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
8 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
9 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 

27.11.1995, s. 48). 
10 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
11 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
12 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 

r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
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Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 

wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 

uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 

prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych 

powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub 

w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w 

wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Jeżeli tak, proszę podać: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 

on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone 

w wyroku: 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

 

 

b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), 

którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): [……][……][……][……] 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

8. B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków lub 

składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 

państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 

członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 

siedziby? 

[] Tak [] Nie 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
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Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 

wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została 

w nim bezpośrednio określona, 

długość okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też 

zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych 

należności, obejmujące w stosownych przypadkach 

narosłe odsetki lub grzywny? 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 

jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji):  

[……][……][……] 

9.  

10. C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI13 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być 

zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 

zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 

konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 

swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 

prawa socjalnego i prawa pracy? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 

wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 

odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

 
13 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 

sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; 

lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają realizację 

zamówienia, z uwzględnieniem mających 

zastosowanie przepisów krajowych i środków 

dotyczących kontynuowania działalności 

gospodarczej. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 

zawodowego?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 

temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie 

konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 

temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 

temat: 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 

wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 

podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 

sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 

temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 

koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 

której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 

porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 

umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 

temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 

dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 

braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji 

spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 

potwierdzające wymagane przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 

wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 

pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 

nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 

wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 

istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 

kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

 

11. D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym 
Odpowiedź: 



 
 
 

47 
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – znak sprawy: MZK/08/08/2021 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 

podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

12.  

Część IV: Kryteria kwalifikacji 
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, 

że: 

13. : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 

żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 
Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

 

14. A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 

handlowym prowadzonym w państwie członkowskim 

siedziby wykonawcy: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia 

lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć 

możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w 

państwie siedziby wykonawcy?  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 

członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je 

posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
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dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

 

15. B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 

liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby 

lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia jest następujący (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 

działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 

określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych 

jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 

obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 

jest następujący: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 

wymagany okres, proszę podać datę założenia 

przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 

działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że 

aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 

wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y 

– oraz wartość): 
[……], [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
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dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 

ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 

określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 

określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

 

16. C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 

roboty budowlane: 
W okresie odniesienia wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do 

najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego rodzaju lub 

wyświadczył następujące główne usługi określonego 

rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać 

kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i 

prywatnych: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
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2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb technicznych, w 

szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę 

jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 

następujących pracowników technicznych lub służb 

technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 

oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 

zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem 

dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym 

charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – 

wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o 

szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli 

swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 

technicznych, a w razie konieczności także dostępnych 

mu środków naukowych i badawczych, jak również 

środków kontroli jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 

zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 

mógł stosować następujące środki zarządzania 

środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 

wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na 

potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom następującą część (procentową) 

zamówienia: 

[……] 
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11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 

fotografie produktów, które mają być dostarczone i 

którym nie musi towarzyszyć świadectwo 

autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 

przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 

autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty 

lub agencje kontroli jakości o uznanych 

kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 

poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 

technicznych lub norm, które zostały określone w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 

inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

 

17. D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 

środowiskowego 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, 

poświadczające spełnienie przez wykonawcę 

wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 

inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania 

jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 
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Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, 

poświadczające spełnienie przez wykonawcę 

wymogów określonych systemów lub norm 

zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 

inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 

zarządzania środowiskowego mogą zostać 

przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 

ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te 

informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w 

formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i 

partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 

być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 

dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 

wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z 

nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

7) Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 

prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 

błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 

potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim14, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.15, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 

odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 

informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 

zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 

referencyjny)]. Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 
14 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
15 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

. 

Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy lub Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

 

WYKAZ DOSTAW  

Dostawa stacji ładowania  na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 

 

 

UWAGA: W załączeniu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy 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.  

 

* W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest 

przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 

 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Podmiot 

zamawiający 

(nazwa, adres) 

Przedmiot 

zamówienia 

Wartość zamówienia 

brutto  

 

Termin wykonania / 

wykonywania zamówienia 

(dzień/miesiąc/rok) 

 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej jednej 

stacjonarnej  stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym o mocy wyjściowej minimum 

120 kW o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

 

 

 

 

   

 

…………………… 
Min. 800.000 zł. brutto 
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Załącznik nr 6 do SWZ– Projekt umowy 

 

U M O W A  nr ....... 
  NA DOSTAWĘ SYSTEMU DO ŁADOWANIA AUTOBUSÓW 

ELEKTRYCZNYCH NA RZECZ Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo 
Sp. z o.o. w Wejherowie 

 
         Zawarta w dniu............roku w Wejherowie pomiędzy: 

 

1/ spółką działającą pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 84-200 Wejherowo, ul. 
Tartaczna 2, NIP 588-19-99-910, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073144, kapitał zakładowy 
7.601.000,- zł  - opłacony w całości 
reprezentowanym przez: 
- Prezes Zarządu – Dyrektor Zakładu – mgr Czesław KORDEL 
zwanym dalej „Zamawiającym”, a: 
 

2/ spółką działającą pod firmą: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  

 
 

 
§ 1 

 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch stacji wolnego ładowania o mocy minimalnej 120 

kW) (2x60 kW) każda, spełniających wymagania określone w danych technicznych i 
wyposażeniu oferowanych ładowarek – załącznik nr 3 – oferta.  

1.1. …………………………………………………………………   
2. Za fabrycznie nowe stacje ładowania uznaje się stacje nieeksploatowane, wyprodukowane 
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ustalonym terminem montażu w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 
3. Stacje ładowania będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone w 
danych technicznych i wyposażeniu oferowanych stacji, które zostały przedstawione w 
Specyfikacji technicznej, stanowiącej integralną część oferty  
4. Oferta stanowi integralną część umowy. 

5. Wszystkie napisy umieszczone na stacjach ładowania muszą być w języku polskim. 
 

§ 2 

Cena i warunki płatności 

 

1. Za realizację przedmiotu umowy obowiązuje cena brutto  ………………………………..  
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zł. słownie: ………………………………………………….………… w tym podatek 
VAT według stawki …………. % w wysokości ……………………….. zł. Cena netto 

……………………………………………………………………… zł. 

1.1. Cena jednostkowa brutto za stację wolnego ładowania o mocy minimalnej 120 kW 

(2x60 kW) wynosi ………………. zł. słownie: ……………………………………… w 

tym podatek VAT według stawki …………. % w wysokości …………………… zł. 
 
2. Zapłata dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze 

VAT.  
3. Strony oświadczają, że płatność wynikająca z niniejszej umowy będzie dokonana za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Ponadto wykonawca oświadcza, 

że wskazany na fakturze VAT rachunek należy do Wykonawcy umowy i służy do prowadzonej 
działalności gospodarczej.  
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

§ 3 

Termin dostawy i odbiór stacji ładowania 

 

1. Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie: do

 dnia: …………………….……… . 

2. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie na 7 dni przed terminem 

przekazania gotowość przekazania stacji ładowania. 

3. Odbioru stacji ładowania dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi koszt transportu stacji ładowania do zajezdni autobusowej 

Zamawiającego w tym ubezpieczenia. Wykonawca ponosi również koszt ich montażu w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Potwierdzeniem odbioru stacji ładowania w wersji zgodnych z warunkami określonymi w 

ofercie będzie podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu 

odbioru stacji ładowania. 

6. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego 

protokołu ostatecznego odbioru dostarczonych stacji ładowania. 

7. W odbiorze stacji ładowania bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który 

składa podpis na protokole potwierdzając fakt ich przekazania. 

8. W przypadku wykrycia wad w trakcie ostatecznego odbioru stacji ładowania Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia stacji ładowania wolnych od wad w terminie 

maksymalnie 30 dni kalendarzowych oraz do zapłaty kar umownych za opóźnienie 

zgodnie z zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. b niniejszej umowy. 

9. Wykonawca wraz z dostarczanymi ładowarkami dokona montażu w rozdzielni zasilającej 

ładowarki ogranicznika poboru mocy, który będzie ubezpieczał transformator – ograniczenie 

poboru mocy w zakresie 100 do 450 kW. Ogranicznik ma być cyfrowy z kodowanym dostępem 

dla Zamawiającego. 
10. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po dostarczeniu przez 

Wykonawcę i przekazaniu przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym po testach 

komunikacyjnych autobus - ładowarka. 
11. Dopuszcza się wcześniejszą dostawę oraz montaż stacji ładowania. 

 

§ 4 
 

Dokumentacja techniczna i szkolenie 
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1. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu zakończenia montażu 
kompletną dokumentację techniczno- eksploatacyjną dostarczonych i zamontowanych 
stacji ładowania w języku polskim oraz dodatkowo:  

- instrukcję obsługi stacji ładowania w ilości 2 szt,  
- wykaz części zamiennych, 

- dokumenty stwierdzające gwarancję producenta udzieloną na stacji ładowania.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do poufnego traktowania dokumentacji techniczno-

eksploatacyjnej otrzymanej od Wykonawcy i do nie udostępniania jej osobom trzecim. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji 

techniczno-eksploatacyjnej. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dostarczonej dokumentacji 

techniczno-eksploatacyjnej. 
5. Wykonawca w ramach dostawy i uruchomienia systemu ładowania oraz systemu 

monitoringu stacji ładowania zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie 
zamawiającego cykl szkoleń dla pracowników Zamawiającego, zajmujących się 
eksploatacją i nadzorem nad eksploatacją systemów. Zamawiający wymaga, aby szkolenie 
odbyło się w grupach tematycznych:  

a) szkolenie serwisowe z zakresu obsługi oraz diagnostyki sytemu, 

b) szkolenie użytkowe z zakresu bieżącej eksploatacji systemu ładowania mające na 
celu przygotowanie pracowników do obsługi systemu ładowania w szczególności 
systemu monitoringu stacji ładowania, 

 
c) szkolenie dla administratorów systemu monitoringu stacji ładowania. 

 
Wykonawca przeprowadzi szkolenia w siedzibie Zamawiającego. 

 
Szczegółowy zakres, plan, termin szkoleń oraz liczbę uczestników Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na potrzeby 
szkolenia niezbędny do jego realizacji sprzęt oraz materiały. Pomieszczenie udostępnia 
Zamawiający. 

 
Po zakończeniu szkoleń personel Zamawiającego będzie w stanie przeprowadzić 
diagnostykę działania systemu i określić zakres czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia napraw, a także wprowadzania zmian i korekt.  
Przeszkolenie pracowników nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania 
napraw gwarancyjnych. Pracownicy delegowani na szkolenia będą posiadali 
wymagane specjalistyczne uprawnienia branżowe  

6. Koszty, o których mowa w pkt. 5 ponoszone przez Wykonawcę obejmują koszt szkolenia, 
a jeśli szkolenie poza siedzibą Zamawiającego, także koszt zakwaterowania, wyżywienia 

i dojazdu pracowników do miejsca szkolenia. 
 
 

§ 5 
 

Gwarancje 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu 
ostatecznego odbioru: ……………………………………  

2. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z: 
- użytkowania urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniem Wykonawcy,  
- wykonywania przez osoby nieuprawnione i nieautoryzowane przez Wykonawcę napraw 

i przeróbek,  
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- niewłaściwego napięcia elektrycznego, 
- wad instalacji do których urządzenia są podłączone, 
- zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak uszczelki, uszczelniacze, bezpieczniki 

itp.,  
- uszkodzeń mechanicznych obudowy oraz elementów wyposażenia ładowarek,  
- Uszkodzeń mechanicznych elementów obudowy w wyniku których doszło do powstania 

ogniska korozji w zakresie gwarancji na powłokę antykorozyjną danego elementu 
obudowy,  

- innych uszkodzeń powstałych nie z winy Wykonawcy.  
3. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu Umowy 
i będące następstwem wad fizycznych dostarczonych elementów lub wykonanych usług, 

jeżeli wady te ujawnione zostaną w okresie gwarancji, powstaną z przyczyn tkwiących w 
sprzedanym towarze lub są następstwem wadliwego wykonania lub użycia wadliwych 

materiałów. Gwarancją jakości nie są objęte awarie będące wynikiem użytkowania 
przedmiotu Umowy niezgodne z przeznaczeniem, dokumentacją lub instrukcją, a także 

będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, samowolnych 
napraw lub przeróbek i zmian konstrukcyjnych. 

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia elementów dostarczonych w ramach przedmiotu 

umowy.  
4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać bez dodatkowych opłat 

obsługi, niezbędne pomiary elektryczne, przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie z 
warunkami gwarancji, DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa zapewniając bez 
dodatkowych opłat wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania 
przywołanych wyżej czynności. 

5. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień wynikających z 
przepisów o rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji jakości. 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wartości umowy netto  
b) Za niedotrzymanie terminu dostawy 0.05% wartości brutto dostawy za każdy dzień 

opóźnienia,  
c) Za opóźnienie w usunięciu awarii w wysokości 300 zł. za każdy dzień opóźnienia ( dni 

robocze i ustawowo wolne ). Kara będzie naliczana w przypadku usterki wyłączającej 
możliwość ładowania pojazdów na danym stanowisku.  

2. W przypadku, jeżeli szkoda Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego 
wykonania umowy jest wyższa niż naliczone kary umowne, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu odszkodowanie w zakresie , w jakim szkoda przewyższa kary umowne. 

3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w § 2 
niniejszej Umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego za okres opóźnienia 
zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

4. Strony w żadnym wypadku nie odpowiadają za szkody następcze pośrednie, w tym za 
utracone korzyści. 

 

§ 7  
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1. Wszelkie kwestie sporne, które mogą wystąpić między Stronami, powstałe na tle 

wykonywania niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

2. Strony ustalają, że wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową 

będą doręczane pisemnie na następujące adresy stron:  

1) Dla Zamawiającego 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 

ul. Tartaczna 2 

84-200 Wejherowo 

Tel.: (58) 572-29-30; fax.: (58) 572-29-31 

Email:mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl 

2) Dla Wykonawcy: 

………………………… 

………………………… 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej. 

4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie 

wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu 

podane w ust. 2 są uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania 

faksu. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego powiadamiania o zmianie adresu, pod 

rygorem uznania prawidłowego doręczenia korespondencji pod adres ustalony wyżej  
z wszystkimi skutkami z tego wynikającymi. 
 

§ 8 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia na dostawę stacji ładowania Zamawiającego – 

znak MZK/08/08/2021; 

2. Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak 

MZK/08/08/2021; 

3. Załącznik nr 1 do Umowy „Umowa powierzenia”. 
 

§ 9 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

        ……………………………                          ……………………………… 

             W Y K O N A W C A :    Z A M A W I A J Ą C Y : 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 

do Umowy nr ....................  
z dnia ........................... 

MZK/08/08/2021                                              

UMOWA POWIERZENIA  

Zawarta w dniu............roku w Wejherowie pomiędzy: 

 

1/ spółką działającą pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2, NIP 588-19-

99-910, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000073144, kapitał zakładowy 7.601.000,00 zł – opłacony w całości 

reprezentowanym przez: 

- Prezes Zarządu – Dyrektor Zakładu – mgr Czesław KORDEL 

zwanym dalej „Powierzającym”, a: 

2/ spółką działającą pod firmą: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „Przyjmującym”,  

 

 

§ 1  

Powierzenie przetwarzania danych 

1. W związku z zawarciem w dniu …………………. pomiędzy …………………………, 

a …………………………….. umowy nr ……………………….. zwaną dalej „Umową” 

Powierzający zgodnie z art. 28 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, dalej 

„Rozporządzenie”) – RODO, powierza Przyjmującemu przetwarzanie danych osobowych 

niezbędnych do realizacji ww. umowy. 
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2. Powierzający jest administratorem danych osobowych będących przedmiotem 

przetwarzania.  

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje zbiór danych osobowych o 

nazwie PRACOWNICY, zawierający następujące dane osobowe: 

a) imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika wskazanego do nadzorowania umowy 

i kontaktu z Przyjmującym, 

b) telefon kontaktowy, 

c) e-mail. 

4. W celu wykonania Umowy, o której mowa w pkt 1, Powierzający powierza Przyjmującemu 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie właściwego nadzorowania realizacji ww. 

umowy i umożliwienia kontaktu z Powierzającym. 

5. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje następujące czynności realizowane wobec 

przetwarzanych danych: 

a) zbieranie, 

b) utrwalenie, 

c) przetwarzanie w celu realizacji niniejszej umowy, 

d) przechowywanie, 

e) usuwanie, 

6. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o 

których mowa w ust. 3 oraz zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe 

wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. 

7. Przyjmujący przyjmuje do widomości, iż w zakresie przestrzegania Rozporządzenia, 

zgodnie z art. 28 ust 10 tego Rozporządzenia w przypadku naruszenia jego przepisów przy 

określeniu celów i sposobu przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu 

tego przetwarzania. 

8. Na podstawie i zgodnie z niniejszą umową, Powierzający może powierzyć Przyjmującemu 

inne zbiory danych osobowych konieczne do wykonania umowy. Niniejsza umowa ma 

zastosowanie do tak powierzonych danych, a w razie potrzeby Strony sporządzą 

odpowiedni aneks.  

§ 2 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Przyjmujący oświadcza, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, że spełnia 

wymogi określone w Rozporządzeniu. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o 

których mowa w § 1 ust. 3 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę powierzonych danych osobowych. 

3. Przyjmujący zobowiązuje się podjąć środki skuteczne zabezpieczające powierzone do 

przetwarzania dane osobowe, a w szczególności zobowiązuje się do: 

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzania danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed 

ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

b) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających wydane przez niego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 
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c) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, 

d) dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych 

danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji 

Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach 

naruszenia poufności danych i sposobach ich zabezpieczenia, 

e) zapewnienia nadzoru nad prawidłowością przetwarzania i ochrony powierzonych 

danych osobowych.  

4. Jeżeli powierzone dane są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach 

danych Przyjmującego, serwery i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Zabronione jest umożliwienie przez Przyjmującego zdalnego dostępu do powierzonych 

danych osobowych. 

§ 3 

Współdziałanie Stron 

1. Strony ustalają, że podczas realizacji umowy będą ze sobą ściśle współpracować, 

informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć 

wpływ na wykonanie powierzenia, w szczególności, Przyjmujący będzie informował 

Powierzającego o wszelkich przypadkach naruszenia zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach w 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych podejmowanych w związku z 

postępowaniem przez Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych oraz przed innymi 

organami i urzędami, w szczególności: policją, sadem, Najwyższa Izbą Kontroli itp. 

2. Przyjmujący jest obowiązany niezwłocznie informować Powierzającego o wszelkich 

zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, w szczególności w przypadkach: wystąpienia, podejrzenia wystąpienia 

incydentu bezpieczeństwa lub podjęcia próby dokonania czynności w celu wywołania 

incydentu bezpieczeństwa. Przyjmujący informuje Powierzającego poprzez wysłanie 

wiadomości elektronicznej na adres wskazany w Umowie jako adres do kontaktów. 

Przyjmujący przekazuje powierzającemu zestawienie ww. zdarzeń (jeśli wystąpią) wraz z 

informacją o skutkach zdarzenia oraz o sposobie załatwienia sprawy w terminie do 5 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. Przyjmujący bez pisemnej zgody Powierzającego nie może dalej powierzać przetwarzania 

powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 3, innym podmiotom. 

4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom, Przyjmujący jest 

zobowiązany zapewnić w umowie powierzenia spełnienie przez inny podmiot wymogów 

w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym, jak 

przewidziany w niniejszej Umowie. 

5. Powierzający może uzależnić udzielenie zgody na dalsze powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 3, od spełnienia innych warunków 

związanych z przetwarzaniem lub ochroną powierzonych danych osobowych. 

 

§ 4 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres …………..od dnia zakończenia postepowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania Umowy, o której mowa w § 1 ust. 
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1, przekracza ten okres wliczając okresy odpowiedzialności i rękojmi), okres 

przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy powiększony o okres 

dochodzenia z niej roszczeń, nie krótszy jednak, niż termin przedawnienia. 

2. Termin rozpoczęcia przetwarzania powierzonych danych osobowych to termin podpisania 

Umowy. 

3. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Przyjmujący jest zobowiązany trwale 

usunąć dane osobowe będące przedmiotem niniejszej Umowy oraz w terminie 14 dni od 

zakończenia przetwarzania danych osobowych przekazać Powierzającemu protokół 

trwałego usunięcia powierzonych danych osobowych. 

 

 § 5 

Warunki wypowiedzenia powierzenia przetwarzania danych osobowych 

1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziany ze skutkiem natychmiastowym bez 

zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana 

przez którąkolwiek ze Stron. 

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych może zostać wypowiedziana 

za 7-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

a) kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykaże, że Przyjmujący 

nie podjął środków zabezpieczających przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w Rozporządzeniu; 

b) przyjmujący wykorzystał dane w celu i zakresie niezgodnym z niniejszą umową 

powierzenia; 

c) przyjmujący dalej powierzał przetwarzanie danych osobowych podmiotowi 

trzeciemu bez zgody Powierzającego; 

d) zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw Powierzającemu bądź 

Przyjmującemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których 

przetwarzanie powierzono niniejsza umową Powierzenia   

3. Powierzający może rozwiązać umowę powierzenia z Przyjmującym ze skutkiem 

natychmiastowym z winy Przyjmującego w przypadku, gdy: 

a) przyjmujący wykorzystał dane w celu i zakresie niezgodnym z niniejszą umową; 

b) przyjmujący dalej powierzał przetwarzanie danych osobowych podmiotowi 

trzeciemu bez zgody Powierzającego; 

c) zostanie wszczęte postępowanie sadowe przeciw powierzającemu bądź 

Przyjmującemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których 

przetwarzanie powierzono niniejszą umowa. 

 

§ 6 

Naruszenie ochrony danych osobowych 

1. Przyjmujący jest odpowiedzialny za udostępnianie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z niniejszą umową, a w szczególności za bezpodstawne 

udostępnianie lub przekazywanie danych osobowych nieuprawnionym podmiotom lub 

osobom. 

2. Jeżeli w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych powierzający 

będący Administratorem Danych Osobowych zostanie prawomocnym orzeczeniem 

zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany 

grzywną, Przyjmujący zobowiązuje się zrekompensować Powierzającemu 

udokumentowane straty z tego tytułu w wysokości poniesionego odszkodowania, 
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zadośćuczynienia lub grzywny wraz z kosztami postepowania, o ile nastąpiło to 

wskutek okoliczności leżących po stronie Przyjmującego. 

3. Powierzający powiadamia Przyjmującego o każdym przypadku wystąpienia z 

roszczeniem wobec Powierzającego i jego podstawach prawnych i faktycznych, w celu 

umożliwienia Przyjmującemu zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej 

odpowiedzialności i ewentualnego wystąpienia do sprawy na etapie sądowym. 

Przyjmujący zobowiązuje się do udzielenia powierzającemu wszelkich wyjaśnień i 

pomocy w celu obrony przed roszczeniami. 

4. Nie uchybiając powyższemu, Przyjmujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą 

względem Powierzającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy 

ogólnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o 

ochronie danych osobowych oraz RODO. 

2. Zmiany Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy oraz wynikłe na jej tle, 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego. 

4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Umowę powierzenia danych osobowych sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

Powierzający                                                                                                          Przyjmujący 
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