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sPEcYFlKACJA WARUNKÓw znnnÓwlrrrlln

dalejzwana SWZ

z dnia 29 listopada2O2Lr.

na dostawę pod nazwą

,,Zakup i dostdwd 6 autobusów elektrycznych'

Nr sprawy LlAEl2Oz1.

PostęPowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane ,,postępowaniem,,, - jest
prowadzone zgcldnie z przepisami ustawy z dnia 1], września 2OL9r _ Prawo zanrówień
publicznych (Dz. U. z2OL9., poz.2OL9).

Tekst jednolity -- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 18 maja
ZOŻL w sPrawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień pubticznych (Dz. U.
z 24 czerwca 202:,1,, Poz. IL29) - zwane dalej u.p.z.p.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia więks;zej niż
kwotY okreŚlone w przepisach wydanych na podstawie dyrektywy 2}I4/25/UE art.7 pkt.35
ustawY zwanY dalej ,,zamówienia sektorowi", Do dostawy i usługi lub organizowania
konkursów przez zamawiających sektorowych - powyżej 428 ooo euro.

PostęPowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiajalcy nie
wYraŻa zgodY na złożenie oŚwiadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
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Spis treści:

1. Nazwa i adrels Zamawiającego
2. Oznaczenie \Mykonawcy

3. Tryb udzielania zamówienia
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Zamówienie częściowe
6. Zamówienia uzupełniające
7. lnformacje o ofercie wariantowej
8. Termin wykonania zamówienia
9. Warunki udziału w postępowaniu
10. Podstawy wykluczenia
11. WYkaz oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
12, lnformacja o sPosobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
PrzekazYwanie oŚwiadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
].3.Wadium

],4.Termin zwią;lania z ofertą
15.0pis przygotowan ia oferty
16. Miejsce ora;l termin składania ofert
17. Opis sposobu obliczenia ceny
18. Kryteria oceny ofert
19. Oferta z rażilco niską ceną
20. Uzupełnienie dokumentów
27,Tryb oceny ofert
22. Wykluczeniel Wykonawcy
23. Odrzucenie rcfert

24. Wybór oferty i zawiadomienie o wynikach postępowania
25. lnformacje cl formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferąl w celu
zawarcia umowt/ w sprawie zamówienia publicznego
26. Zabezpi eczen ie n a leżytego wykon a n ia U m owy
27. Pouczenie o Środkach ochrony prawnej przystugującym Wykonawcy w toku postęp,owania
o udzielenie zamówienia
28. OPis częŚci zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowyctr
29. Unieważnierrie postepowania
30. Klauzula info,rmacyjnazart. ].3 i 14 RODO
31. Aukcja elektroniczna
32. Wykaz Załąc;zników do niniejszejS|WZ
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l.Nazwa ( firma ) oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający: t\4iejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,,Świdnica'' Sp. z o.o.
Adres: ul. lnżynierska 6, 58-1OO Świdnica
Telefon: 7,+-85t-81,-O0, 74-851-8L-21,
e-mail: selkretariat(Ompk.swidnica.pI

Ad res strony inl|ernetowej : www. mpk.swid n ica. pl

Z.Oznacze n ie Wyko nawcy

Na PotrzebY ninliejszejSPecyfikacji Warunków Zamówienia, zwanejdalejSWZ, za Wyklonawcę
uwaŻa się osobę fizYczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowoŚci Prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publiczne go, złożyłaol,ertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie art. 57 u.p.z.p.

3.Tryb udzielrenia zamówienia.

3.1. PostęPowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczone8o na podstawie ustawy z dnia 1], września 2019 _ Prawo zamówień
publicznych (Dz, U. z2079, poz. 2019).
- jako zamówierrie sektorowe o wartości zamówienia powyźej 428 ooo euro.
3.2. Zamawiający będzie stosował procedurę , o której mowa w art. 139 ust. 1 u.p.z.p.
(tj. tzw. procedurę odwróconą).
3.2.t. W Pierws;zej kolejnoŚci Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji Podrmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostata najwyżej oceniona, w ;lakresie
braku Podstaw rrykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3.2.2. W związlku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust.]. u.p.z.p.
Zamawiający nie wyma8a złożenia wrazz ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. tt.2
SWZ,Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, iktórego
oferta została najwyżej oceniona.
3.2.3. jeŻeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą pcldstawy
wYkluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa
Podmiotowych Środków dowodowych lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.2. swz
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków ud:liału w
PostęPowaniu, zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozclstałych
WYkonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta
została najwYŻej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
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3,2,4. ZamawiającY kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt, 3,2.3, SWZ do momentu
wYboru najkorz:Ystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zam,ówienia.

4.Opis przedmiotu zamówienia.

4,1, Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru bez emisyjnego do obstugi linii konlunikacji
miejskiej - 6 szt. autobusów o napędzie t}O%elektrycznym.

4,2. Zakres zamówienia obejmuje:

4,2,7, ZakuP i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 6 sztuk falbrycznie
nowych tj. wyprodukowanych nie później niz 72 miesięcy przed dostawą,
nieeksPloatowanYch, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów elektrycznych
(naPędzanYch 1,0O% energią elektryczną) klasy (12 - metrowych), zwanymi dalej aut<lbusami
EV (Electric Vehicle) wyposaŻonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych werrunków
zamówienia Wraz z zalącznikami - Część ll do SWZ przystosowanych do przewozu osób
niePełnosPrawnYch wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokunrentacją
wyszczególnion,ymi w § 4 projektu umowy stanowiące go załącznik nr 2 do swz.

4.2.2. Dostawę narzędzi specjalnych, przyrządów diagnostycznych i kontrolno-pomiarowych,
oPrzYrządowania, Programów do wykonywania prac obsługowo-naprawczych, o których
mowa w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4,2.3, Dostawę Programów i urządzeń dodatkowych wraz z kosztami montażu, a także
WYmaganej dokumentacji Przewidzianej w zatącznikach do SWZ, w szczególności w projekcie
Umowy stanowiące j1ałącznik nr 2 do SWZ.

4.2.4, Dostawę po 1 kole zapasowym dla każdego autobusu EV.

4.2,5, ZaczePY holownicze, po jednym z przodu i z tyłu autobusu oraz łączniki ;laczepu
holowniczego (umoŻliwiające zamocowanie holu sztywnego przed zderzakiem - jeśli są
przewidywane).-w ilości 6 sztuk na całą dostawę.

4.2.6. WYkonanie naklejek i oklejenie 6 sztuk autobusów EV, wskazanych przez zamawiającego
zgodnie z zasadirmi promocji projektu oraz wytycznymi zamawiającego przedstawionymi na
etaPie PrzYgotowywania stosownych oznaczeń, oraz dodatkowo dostarczenie po 6
kompletów zapalsowych naklejek dla każdego pojazdu.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

4.3.L. Część ll drr SWZ obejmuje specyfikację techniczną autobusów EV.

4.4.wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

/ń
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4,5, Wszędzie tam, gdzie Przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków
towarowYch, Patentów lub pochodzenia, źrodła lub szczególnego procesu, który
charakterYzuje Produkty lub usługi dostarczan e przez konkretnego- wykonawcę, jeżeli
mogłobY to doProwadziĆ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców,
ZamawiającY doPuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w
stosunku do oPisanych w specyfikacjitechnicznej (część ll sWZ), pod warunkiem, że b,ędą one
PosiadałY, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą
standardów określonych w specyfikacjitechnicznej (część ll swz).

4,6, W PrzYPaclku, gdY Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne,
zobowiązanY jelst wYkonaĆ i zalączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych
materiałów oraz innYch elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku
do materiatów i innych elementów opisanych w specyfikacji technicznej (cześć ll sWZ)
stanowiącej oPis Przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których
dotyczą,

4.7, WszYstkie z:aProPonowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy
muszą:

4.7.7. PosiadaĆ Parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w
dokumentacji,

4,7,2. posiadać :stosowne dopuszczenia i atesty,

4,7,3. oPis zaProPonowanych rozwiązan powinien być dołączony do oferty i musi być: na tyle
szczegółowY, ŻelbY Zamawiający przy ocenie oferty mógł potwierdzić spełnienie wymagań
dotYczącYch ich Parametrów technicznych oraz rozstrzygną c, czy zaproponowane rozvrliązania
są równowaŻnrr. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że
zaoferowane pr;zez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych
przez zamawiajacego.

4.8. Rozwiązania zamienne, wynikające z zastosowaniaprzezwykonawcę materiałów iinnych
elementów róvrnowaŻnych, nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjorralnego
i parametrów tech n iczno-użytkowych przedmiotu zamówien ia.

4.9. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

kod CPV: 34 1211 00 - Autobusy transportu publicznego

347449 t0-0 Auto b u sy e lektrycz n e

5. Zamówieniia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówlenia uzupełniające

zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
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7. lnformacia o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.Termin wykonania zamówienia

8.1. WYkonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia i wyrJać go
Zamawiającemu w następujących terminach :

8.1.1. Autobusy EV - 6 szt. do dnia 31.05 .2O23r.

8.2. SzczegółowY termin i warunki dostawy określone zostały w projekcie umowy
stanowiącejZałilcznik nr 2 do SWZ

8.3. ZakuP Przeldmiotu zamówienia będzie dofinansowany dotacją i pożyczką z NFośiGW
z Projektu w ramach pro8ramu priorytetowego NFOŚ|GW ,,Zielony transport publiczny
(Faza l)" tj. w roparciu o umowę o dotację nr 2l8gl2o2/wnoa/o^-Tp-FN/D i urnowę o
PoŻYczkę nr ŻI9L/2O21/WnOa/OA-TP-FN/P w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. ,,7akup
autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania przez MpK ,,świdnica,, sp. z o.o,,,

9. Warunki uclzialu w postępowaniu.

9.1. O udzieleniie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nastr;pujące
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

9.1.1. komPetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika z odrębnych przepisów:

- WYkonawcy, którzy wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŻeli okres działalnoŚci jest krótszy - w tym okresie, terminowe tj. zgodne z z:awartą
umową dostawy, co najmniej 6 sztuk autobusów elektrycznych Ev.

9.1,.2. Sytuacja ekonomiczno - finansowa

Zamawiający w'/maga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowy,ch lub
zdolnoŚci kredyltowej w wysokoŚci co najmniej - 20 ooo ooo,oo PLN (slownie złotych:
dwadzieścia milionów PLN)

Zamawiający wyma8a, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cYwilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancYjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów pLN)

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wvkonawca przedkłada:

OŚwiadczenie (rł formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik nr 8
i Załącznik nr 9 do SWZ.

illil
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9,1,3, W PrzYPadku wsPÓlnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców JEDZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

WYkonawca moŻe wYkorzYstaĆ w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w oclrębnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uclzielenie
zamówienia rno8ą wYkazaĆ łącznie spełnienie warunków uaziału 

- 
w postępowaniu,

określonych w pkt 10.1SWZ.

10. Podstawlr wykluczenia

10,1, O udzie]lenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie prrdlegają
wykluczeniu.

t0,2, Z PostęPrrwania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachorlzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 1o8 u.p.z.p.
zzastrzeżeniem art. 393 ust. 4 u.p.z.p.

10.3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarr:za jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przelvidzia nej w przepisach m iejsca wszczęcia tej procedu ry;

2) którY w sPosób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwoŚĆ w szczególnoŚci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rirżącego
niedbalstwa nie wYkonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest lv stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów;

3) którY z PrzYczYn lezących po jego stronie w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienaleŻYcig \nv'lkonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobouliązania
wYnikające z wczeŚniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
co doProwadzikl do wYPowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wyl<onania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

10.4. W zależnoŚci od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 10.2. i ],o.3. sWZ
(Przesłanki oblig;atoryjne i fakultatywne) następuje wykluczenie Wykonawcy na odptlwiedni
okres wskazany w art. 111 u.p.z.p.

10.5. WYkonaurca moŻe zostaĆ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

10.6. WYkonawca nie Podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 1Ol3 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 u.p.z.p, lub na podstawie okolicznościwymienionych w pkt. 10.3. ppkt 1)-:]) sWZ,
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przestanki:

7, naPrawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wYkroczeniem lulb swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;

2. wYczerPująco wyjaŚnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim niePrawiclłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, ak:tywnie
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wsPÓłPracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigernia lub
Zamawiającym;;

3. Podjął korlkretne Środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowieclnie dla
zaPobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postęplowaniu,
w szczególności:

a) zerwał wszellł<ie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowa nie \//ykonawcy,

b) zreorganizovrał personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania pr;lepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodc,wań za
n ieprzestrzegan ie przepisów, wewnętrznych regu lacji lu b standardów.

I0.7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności o których mowa w pkt.
1-0.6. SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okolicznoŚci czynu Wykonawcy, Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez
Wykonawcę czynnoŚci, o których mowa w pkt. 10.6. SWZ, nie są wystarczające do w,lkazania
jego rzetelności,

11. Podmiotclwe środk! dowodowe

LL.t. Zamawiaj;ący żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia

2) spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

11.2. OŚwiadczenie, o którym mowa w art. ].25 ust. 1 u.p.z.p. nie jest podmiotowym środkiem
dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
i spełnienie warunków w postępowaniu na dzień składania ofert.

11.3. OŚwiadczr-,nie, o którym mowa w pkt. LI.z. SWZ ( w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreŚlonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59. Ust. 2 clyrektywy 2OL4/24|UE zwanego dalej ,,jednolitym dokumentem" lub ,,JED1",
Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 12 swz.

Wykonawca wrl'pełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z n,arzędzia
ESPD lub innyclh dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzen ie dokumentu elektronicznego.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmicltowego
postępowania :;tanowi załącznik nr ].A do SWZ i jest dostępny w miejscu zamie:szczenia
niniejszejSWZ.

Wykonawca zclbowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby
Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału

illb
listopada 2021



MPK ,.Świdnica" :Sp. z o.o.

w PostęPowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejs::ej SWZ.
Dokument JEDZ naleŻY wypełniĆ zgodnie z instrukcją wypełnienia JEDZ stanowiącą itałącznik
nr 1AA do SIWZ, dostępny również pod adresem internetowym:

htPPs://www.uzp.gov.pl/baza-wieda/jednolity-europejski-dokument-zamówienia.

11.4. W PrzYPadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDIZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

WYkonawca moŻe wykorzystaĆ w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w odrębnym
PostęPowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o urJzielenie
zamówienia mogą wykazaĆ łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt 10.1sWZ.

11.5. ZamawiającY Przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyŻej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz uprzednio
oświadczenia/oświadczeń, o których mowa w pkt. L1,2 SwZ,

11.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca o którym mowa w pkt. 11.5 sWZ zobowiązany
jest do zlożenia:

- oświadczenia/'oświad czeń, o których mowa w pkt. L1.2, SWZ;

- podmiotowych środków dowodowych , o których mowa w pkt. L1.7. ,11.8. , !L,g. ,

LL.7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o uclzielenie
zamówienia Wllkonawca składa:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2u.p.z,p,

- art. 108 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p. dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b) oŚwiadczeniel Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p,z.p. o braku przynależności
do tej samej 8rupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2oO7r o clchronie
konkurencji ikonsumentów (Dz. U,z2O2Or.,poz. 1076i 1086), z innym Wykonawc:ą, który
złoŻYł odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kaPitałowejwrav z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowaniel oferty,
oferty częŚciowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i lnlFormacji
o DziałalnoŚci Glcspod arczej, w zakresie art. 199 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p. sporządzone nie wcześniej
niŻ 3 miesiące przed jej złożeniem, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;

d) oŚwiadczeniel Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art.12!i ust. 1u.p.z.p.w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wsk;azanych
przezZamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p.
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- art. 108 ust. 1 Pkt. 4 ustawy u.p.z.p. dotyczących orzeczenia zakazu ubiegarria się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. ], Pkt. 5 u.P,z.p. dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami poroz:umienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. ]. pkt. 6 u.p.z.p.

- art. 109 ust. ]- pkt. 5 i 7 u.p.z.p,

e) zaŚwiadczenie właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającrrgo, że
WYkonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, wystawionego nie wcze:śniej niż
3 miesiące Przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.

f) zaŚwiadczenie albo inny dokument wlaściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
UbezPieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających że Wykonilwca nie
zalega z oPłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionlego nie
wczeŚniej niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającego brak
podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt r u.p.z.p.

11.8.1. JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospol itej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w pkt. 11.7. lit. a SWZ - składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądrrwy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2i 4 u,p,z.p,

2) odPisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej E,łidencji
i lnformacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 11.7. lit. c) SWZ - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że 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 wszczrącia tej
procedury.

LL.8.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 11.8.1. ppkt. 1) powinien być wystawiony nie
wczeŚniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument o którym mowa w pkt. 11.8.1.
PPkt. 2) powinien byĆ wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

11.8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.8.1. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
dowszystkich przypadków, o których mowawart. ].08 ust. 1pkt. 7,2i4u.p.z.p.zastępujesię
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 dotyczyc, złożone pod przysięga, 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,
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na sied|zibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt. 11.8.2, sWZ stosuje się odpowiednio.

11.9. W celu Potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udzliału w
postępowaniu Wykonawca składa :

a) informację (w formie orYginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
Przez WYkonawcę) banku lub sPÓłdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wYsokoŚĆ PosiadanYch Środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wczeŚniej niŻ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wartości podane w
walutach inne niŻ PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych
Przez NarodowY Bank Polski w dniu ukazania się ogłoszenia o przedmiotowym postęplowaniu
w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

JeŻeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sYtuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może zło;iyć inny
dokument, którY W wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

b) dokumentY Potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cYwilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazan iem su my gwa rancyjnej tego u bezpieczen ia.

c) WYkaz wYkonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu sk,ładania
ofert tj. min. 1 UmowY na dostawy co najmniej 6 sztuk autobusów elektrycznych EV oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały należycie wykonane w terminie
umownVm, PrzY czYm dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wYstawion e Przez podmiot na rzecz którego dostawy były należycie iterminowo wykonywane,
a jeŻeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest rł stanie
uzYskaĆ tYch dokumentów - oŚwiadczenie Wykonawcy, zgodnie zlałącznikiem nr 3 clo SWZ

11.10. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.2 SWZ lub
Podmiotowe Środki obrotowe budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrcicić się
bezPoŚrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych
w tYm zakresie dla oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
braku Podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

LL.LL. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżr:li:

1) moŻe je uzyskaĆ za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczeg,ólności
rejestrów Publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17,o2.2oo5r. o informatyzacji działalności
Podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym
dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Podmiotowym Środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt. II.2. SWZ,

LL.tz. WYkonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie rlumeru
referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
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11,13, JeŻeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postę;powania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
WYkonawcę do złoŻenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowcldowych
aktualnych na dzień ich złożenia.

JeŻeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania , że zlożone uprzednio podmiotow,e środki
dowodowe nie są juŻ aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonalwcę lub
WYkonawców do złoŻenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowcrdowych
aktualnych na dzień ich złożenia.

11 A. Udostępnienie zasobów

11A.1. WYkonawca moŻe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w PostęPowaniu, W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia
lub jego częŚci, PolegaĆ na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finirnsowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.

LLA.2. WYkonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasobY, składa wraz ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dYsPozYcji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
PodmiotowY Środek dowodowy, potwierdz ający,że Wykonawca realizując zamówienirr będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

11A.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. LIA.2 swz,
Potwierdza, Że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1,) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sPosób i okreŚlenie udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

LlA.4. Zamawiający ocenia, czy udostepnienie Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasobY zdolnoŚci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
Pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej,
a takŻe bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostaty
przewidziane względem Wykonawcy.

11A.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z WYkonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
Poniesioną przezZamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

11A.6. Jeżeli zdolnoŚci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finiansowa
Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wa runków
udziału W postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przezZamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

b) wykazał, że samodzielnie spetnia warunki udziału w postępowaniu.

29listopada2}Zl

'łh



MPK ,,Świdnica" l]p. z o.o.

L1A,7, WYkonawca nie moŻe Po upływie terminu składania ofert, powotywać się na zdolności
lub sYtuację Podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał
on w danYm okresie na zdolnoŚciach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
11,A.8. WYkonawca w Przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostęPniającYch zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt. t1,.2, sw1.
Podmiotu udostęPniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
Podmiotu oraz sPełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, vrl jakim,
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

OŚwiadczenia Podmiotów udostępniających zasoby składane są na formularzu JEDZ powinny
mieĆ formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kaŻdY z tYch Podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w
treŚci art.I25 ust. 1 u.p.z.P. . Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12swz.
W zakresie ,,czeŚĆ lV krYteria kwalifikacji" JEDZ podmiot udostępniający zasoby przeldstawia
oŚwiadczenie w zakresie zdolnoŚci udostępnianych Wykonawcy. W takim przypadku ogólne
oŚwiadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie
udostępnionych zdolności.

11A.9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
Podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p.,
zobowiązanY jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów środków dowodowych
o którYch mowa w pkt. 11.7 lit. a) oraz c) d) SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec
tYch Podmiotów Podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających
zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 11.8.1. - 11,8.3. sWZ.

11.B. Podwykonawstwo

11.B.1. WYkonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.

Lt.B.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę częścizamówienia, których wykonanie
zamierza PowierzyĆ podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców,
jeŻeli są juŻ znani. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
PodwYkonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) jest zobowiązany wypełniĆ częŚĆ ll sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców;

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji
wyma8anych w części ll sekcja A i B oraz części llljednolitego dokumentu.

c) jest zobowiązany wskazaĆ w Ofercie część zamówienia, których wykonanie zilmierza
powierzyć podwykonawcom.

L2. !nformacje o sposobie porozumiewania się zamawialiącego
z WYkonawcami oraz przekazywanie oświadczeń tub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
12.1. lnformacje ogólne

LŁ.L.l. W PostęPowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i
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udostęPnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz poczty
elektron icz n ej e-m a i l : sekreta riat@ mpk.swidnica. pl

I2.L,2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z:

- RozPorządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2o2o r w sprawie sposobu
sPorządzania i Przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznYch oraz Środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o urlzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2O2Or poz. 2452),

L2.t.3. Osobą uPowaŻnionąprzez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcamijest
Kierownik Działu Zasobów Majątkowych - mgr inż. Mirosław Jajko.

L2.I.4. WYkonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zarrlówienia
Publicznego, musi posiadaĆ konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na epUAp ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku oraz formtllarz do
komunikacji.

I2.L.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
Przekazywanych przy ich uŻyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z minipoń:alu oraz
Regulaminie ePUAP.

L2.L.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykclwanych
formularzy do: zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi
100 MB.

L2.L.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oŚwiadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuję się datę ich przekazania na ePUAP.

L2.t.8.1dentyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania są dostępne na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

L2.2.Złożenie oferty

I2,2.L. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania ofert przez Wykonaulcę jest
dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest
zobowiązany podaĆ adres skrzynki EPUAP oraz adres email, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.

L2.2.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektrrrnicznej
w szczególnoŚci w formacie danych .doc, .docx, i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie załączniki oraz oferta była sporządzona w formacie pdf
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie pADEs.

t2.2.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zilstrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym plikru wraz
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z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa',
a nastęPnie Wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZlP).

L2,2.4. Do oferty naleŻy dołączyĆ JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikrcwdfiVlT.l
PodPisem elektronicznym, a następnie wrazz plikami stanowiącymi ofertę skompresować do
jednego pliku archiwum (ZlP).

L2.2.5. 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 zostat opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na miniportal.

t2.2.6. wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie rjokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

13. Wadium

13.1. Zamawiający Żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4L4 ooo,oo pLN
(słown ie : czterysta czte rn aście tysięcy złotych OO/1OO).

t3.2. Wadium może być wnoszone według Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wymienionych w art,97 ust. 7 u.p,z.p., tj. w;

L3.2.t. pieniądzu

L3.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędncrściowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

L3.2.3. gwa rancjach ba nkowych

L3.2.4. gwarancjach u bezpieczen iowych

13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt.Zustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości l,Dz. U. z
2014r. poz.1804 orazz 2015 r. poz.978i7240).

13.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed uptywem
terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto
Zamawiającego nr:

lNG Bank Śąski, nr konta: 72LOiO t9O8 1OOO OO23 5108 7180

Na dowodzie wpłaty wadium należy zamieścić adnotację

,,Wadium w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę 6 autobusćlw
elektrycznych do MPK,,Świdnica" Sp. z o.o."

13.4. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia
poŚwiadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu
bankowego) załączona do oferty.

13.5. jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to należv zlożyc
dokument gwarancji/poręczenia w oryginale w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że
dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj.,
wystawę gwara ncji/poręczenia.
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13,6. W PrzYPadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
dokumentY te PowinnY byĆ sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co
najmniej:

13,6,1, nazWę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/grruarancji
(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta , oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem
Poręczenia/gwarancji (Zamawiającym) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
"Świdnica" SP. z o.o., ul. lnżynierska 6, 58-1OO Świdnica - jako podmiot upoważniony do
przeprowadzan ia przedmiotowego postępowan ia

13.6.2. gwarancja lub Poręczenie muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie
PrzYPadki Powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 u p.z.p.

13.6.3. gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwlclane i
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

13.6.4. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej), musi mieć
taką samą PłYnnoŚĆ jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu
wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gvvarancji
Powinna się znaleŹĆ klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą
rozstrzYgane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcjisądów polskich, chyba że wynika
to z przepisów prawa.

L3.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1 i 2ll,p,z.p..
WYkonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 u.p.z.p.
wYstąPienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje
rozwiązanie stosunku prawne8o Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wyk|)nawcę
Prawa do korzystania ze Środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale lX u.p.z.pr.

13.8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji ;roprzez
złoŻenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca lsię, aby
Poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać
oświadczenie o zwolnieniu wadium o którym mowa w art. 98 ust. 5 u.p,z.p.

13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98.
ust. 6 u,p.z.p.

14. Termin związania z ofertą.

14.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 6o dni tj. do 18.03.2022lr. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

L4.2. W PrzYPadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania z ofertą, o którym mowa w pkt. L4,L, Zamawiający przed upływem terminu
związania z ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 60 dni.

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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1,4,4. Przedłużenie terminu związania ofertą
przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
nowego wadium na przedłużony okres związania

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

jest dopuszczalne tylko z jedno,czesnym
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
ofertą.

15.1. Wykonawca może zlożyćtylko jedną ofertę.

L5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

15.4. Oferta musi bYĆ zabezpieczona wadium. Potwierdzenie złożenie wadium Wykorrawca
dołącza razem z plikiem oferty.

15.5. ofertę stanowiwypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ)

15.6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyćza pośrednictwem platformy:

1) odPis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i lnformacji o
DziatalnoŚci GosPodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający rnoże je
uzYskaĆ za Pomocą bezPłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu
OfertY wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesielniu do
WYkonawcY, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również do
podmiotów udostępniających zasoby;

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
WYkonawcY lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji
wynika z dokumentów o których mowa w pkt. 15.6. ppkt. 1) SWZ;

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wszYstkich WYkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia( (np. umowa o
wsPÓłdziałaniu), Petnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonav,lców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy,

4) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11A.2. SWZ, w przypadku gdy Wyklrnawca
Polega na zdolnoŚciach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełnienia
warunków w Postępowaniu wraz z pełnomocnictwem, jeżeli prawo do podpisania danego
zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 15.6. ppkt. 1)

Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeśli
WYkonawca nie zloży| podmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 u.p.z.p.

15.7. WYkonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania
oferty lub wniosku dostępne8o na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu. Klucz
Publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
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WYkonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres
skrzYnki ePAUAP, na którYm prowadzona będzie korespondencja związana z postępo,waniem.

15.8. Oferta musi bYĆ sPorządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektrorricznejw
szczególnoŚci W formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym prrdpisem
elektronicznYm Przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem niew,ażności,
Ofertę naleŻY złoŻYĆw oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwościzłożenia skarlu oferty
opatrzonej kwa lifikowanym podpisem elektron icznym.

15.9. Do ofertY naleŻY dołączyĆ JEDZ Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega (jeżeli dotyczy)
W Postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wrazz Plikami stanowiącymiofertę skompresować do jednego pliku archiwum (Zlp)

15.10. Oferta i JEDZ muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprelzentacji
podmiotów składających te dokumenty.

15.11. WYkonawca może wykorzystać w dokumencie JEDZ zamówienia nadal aktualne
informacje zawarte w innym dokumencie JEDZ złożonym w odrębnym postęporvaniu o
udzielenie zamówienia.

L5.t2. Pełnomocnictwo- jeŻeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii
PoŚwiadczonej za zgodnoŚĆ z oryginałem przez notariusza opatrzone kwalifikowanym
PodPisem elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język
polski winno być ono złożone wrazz przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

15.13. W PrzYPadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykollawców
wsPÓlnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współd:liałaniu,
z której będzie wynikaĆ przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustarrowiony
do rePrezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowilnia w
PostęPowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikc)wanym
podpisem elektronicznym.

L5.t4. PoŚwiadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnoŚciach lub sytuacji polega Wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publiczne8o albo podwykonawca w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

15.15. PoŚwiadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oŚwiadczenia, o których mowa w pkt 1,7,12 SWZ następuje przy użyciu kwalifiko,łanego
podpisu elektronicznego.

15.16. JeŻeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 124 ust. L ll.p.z.p.,
lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówie:nia, nie
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i
przekazac elektron iczną kopię posiadanego dokumentu lu b oświadczen ia,

L5.L7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oŚwiadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykrrnawcę
albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykon,awca n
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albo Przez PodwYkonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

15.18. W PrzYPadku Przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w
formacie PoddającYm dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanYm Podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
WYkonawcę za zgodnoŚĆ z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartYch w tYm Pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
WYkonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

15.19. Zamawiający moŻe ŻądaĆ przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w o których mowa w:

- RozPorządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2o2or w sprawie
PodmiotowYch Środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądac zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2O2O r. poz. 2475).

15.20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. ].8 ust, 3 u.p.z.p., nie ujawnia się informacji
stanowiącYch tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeŻeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w spclsób nie
budzącY wątPliwoŚci zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając
stosowne wyjaŚnienia, iŻ zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust.S u.p.z.p,

L5.2L. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumienia ustawy
z dnia ],6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca z;lstrzeże
jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa''
a nastęPnie Wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZlP).

L5.22. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia
oraz kaŻdy dokument zloŻony wrazz ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

L5.23. WYkonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za poŚrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub rvniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wl,cofania
oferty został opisany w lnstrukcji użytkownika dostępnej na miniportal.

L5.24. wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie clokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty,

15.25. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oŚwiadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacjijako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokurnentów
elektronicznych, oŚwiadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświad czen za
pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt Lż,11, SWZ adres email. Sposób
sPorządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
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dokumentów lub oŚwiadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi Rozporzą,dzeniem
Prezesa RadY Ministrów z dnia 30 grudnia 2OżO 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 2O2Or poz.2452),

15,26. JeŻeli ZamawiającY lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje PrzY uŻYciu Środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiejstronY niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania, Korespondencja w postępowaniu
Prowadzona jest w jęzYku Polskim. Oznacza to, że wszetka korespondencja w języku obcym
winna być złożona wrazztłumaczeniem na język polski.

t5.27. W PrzYPadku Podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzonal będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.

15.28. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

15.28.1. WYPełnionY Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanorłiącego
Załącznik nr ]- do SWZ, dokument JEDZ złożony przez Wykonawcę na warunkach okre,ślonych
w u.p.z.p. i niniejszejSWZ.

L5.28.2. OŚwiadczenie o Przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kaPitałowej wg. załącznika nr 4 do SWZ, jest składane w ciągu 3 dni po opublikowaniu
informacji z otwarcia ofert ale również może byćzałączone do oferty składanej w zakrtlślonym
w ogłoszeniu i SWZ terminie.

15.28.3. Dowód wniesienia wadium.

15.28.4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 15.6. ppkt. 2 i 3 SWZ - w
PrzYPadku, gdY uPowaŻnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokurnentów
(rejestry, ewidencje).

15.28.5. OŚwiadczenie udziału towarów pochodzących z państw członkowskich Załąc znik nr 7
do SWZ

15.28.6. WYPełnione przez Wykonawcę - Część ll do SWZ - Specyfikacja techniczna

L5.28.7. WYkaz wykonanych dostaw -Załącznik nr 3 do SWZ, jest załączone do oferty
składanej w zakreślonym w ogłoszeniu i SWZ terminie,

15.28.8, Oświadczenie zgodnie zZałącznikiem nr 8 do SWZ

15.28.9. W PrzyPadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o ud;zielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,

15.28.10. Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

15.28.11. lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie
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będzie mógł ujawniĆ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwa lcza n iu n ieuczciwej kon ku rencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje,
Posiadające wartoŚĆ gosPodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania wcelu zachowania ich PoufnoŚci na podstawie art. 7L ust. 4 ustawy z dnia
].6 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr ].53, poz. 1503 ze
zm.). WYkonawca nie moŻe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 u.p.z,p.

L5,28.L2. Zobowiązanie Podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
Polega, z wYkorzYstaniem Wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ- jeśli ma zastosowanie.

t5.29. 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 udostępnionego również na miniPortatu. Sposób zmiany i wycofania
oferty zostal opisany w lnstrukcji użytkownika dostępnej na miniportal.

15.30. wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moze skutecznie clokonać
zmiany ani wycofa ć zlożonej oferty.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.1. WYkonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia ,zmiany,wy,cofania
ofertY lub wniosku dostępne8o na ePUAP i udostępnionego również na miniportalr,l. Klucz
PublicznY niezbędny do zaszyfrowania ofert przez Wykonawcę jest dostępny dla
WYkonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres
skrzYnki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŹYĆ:

do dnia 17 stycznia 2022r do godz. L2:OO

16.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po trerminie
okreŚlonym w pkt 17,7,slwzorazzwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odr,rlotania.

16.3. OTWARC|E OFERT JEST JAWNE l NASTAP! w sali narad w siedzibie Zamawiającego przy
ul. lnżynierskiej 6 w Świdnicy, 58-],OO Świdnica.

w dniu 17 stycznia 2O22r o godz. 12:15.

t6.4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie intern,etowej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica'' Sp. z o,o,
httPs://www.mpk.swidnica.plw zakładce "Przetargi" inne informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy zlożyli ofertę w terminie;
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- cenY, terminu wYkonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zalwartych
w ofertach - jeŻeli odPowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

17. Opis sposobu obliczenia ceny

17,1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać rłlszystkie
wYmagania niniejszej S|WZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wyllonawcaz tYtułu naleŻYtej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przł:dmiotu
zamówienia. cenę ofertową stanowi kwota stała - ryczałtowa.

L7.2. Cena Podana Przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy prrdlegała
waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

17.3. Ceną ofertY jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. W ofercie należy poclać cenę
brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami prawa , lącznie za
całość przedmiotu zamówienia.

17.4. KwotY należY Podać do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglić do pełnych gros;zy, przy
czYm końcówki Poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 iwyższe zaokrągla się do 1grosza
(art. 106e ust. 11 ustawyz dnia ].1 marca 2OO4r,o podatku od towarów iusług-tekst jedn.:
Dz. U.72016 r. poz,7I0zpoźn.zm.),

17.5. SPosób zaPłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zclstaĘ w
załączniku nr 2 do slwz (projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego).

18. Kryteria oceny ofert

OfertY zostaną ocenione przezZamawiającego w oparciu o następujące kryterium przrlpisując
mu odpowiednią wagę procentową:

KRYTERIA OCENY OFERT l lCH ZNACZEN!E ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

cAŁKoWlTY KoszT BRUTTo PRzEDMtoTU zAMÓWlENtA (c )

PARAMETRY TECHNICZNE l EKSPLOATACYJNE ( P)

oszczĘDNoŚĆ rruenell l ocHRoNA Śnooowlsxa (o)

WARUNKI GWARANo! (G)

18.1. cAŁKoWlTY KoszT BRUTTo zA cAŁY PRZEDMIoT ZAMóWIEN|A :

60%- MAX.60 pkt.

1. 60%

2. to%

3. Lo%

4. 20%
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C - liczba Punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium ,,Całkowity koszt brutto
przedmiotu zamówienia",

W PowYŻszYm krYterium oceniany będzie całkowity koszt brutto przedmiotu zamówirrnia
MaksYmalną liczbę 60 Pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt brutto,
pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem :

Najniższy całkowity koszt brutto zamówienia

x 100 x600/o

Calkowity koszt brutto oferty rozpatrywanej

Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z
wYkonaniem Przedmiotu zamówienia, zaś w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru
celnego Unii Europejskiej również opłaty celne i wszelkie inne opłaty i podatki.

JeŻeli złoŻono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego oblcwiązku
Podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej ofertY dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usłulg, który
zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

18.2. PARAMETRY TECHNtczNE ! EKSPLoATACYJNE.

Liczba Punktów przyznanych w kryterium ,/ parametry techniczne i eksploatacyjne,,

Za krYterium "Parametry techniczne i eksploatacyjne" Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 10 pkt, które przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Nazwa kryterium

Maks.
lIczba
punktów Metodologia oceny

2.t. Pojemność
magazynów energii

8

Magazyny energii od 24L do 280 kwh - oferta otrzyma
-2pkt

Magazyny energii od 281 do 320 kwh - oferta otrzyma
-4 pkt

Magazyny energii od 321 do 360 kwh - oferta otrzyma
-6pkt

Magazyny energii powyżej 360 kwh - oferta otrzyma -
8 pkt

2.2. Liczba gniazd zasilania
magazynu energii

l Autobus wyposażony w więcej niż 1 gniazdo typu
plug-in do połączenia ładowarki

2.3. Certyfikat niepalności 1 Za zaoferowanie autobusów spełniających wynróg
niepalności dla wszystkich elementów nadwozia
stanowiących wyposażenie przedziału pasażerskiego
oraz kabiny kierowcy, tj. spełniających warunel<

Q=
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niepalności- czego potwierdzeniem jest homcrlogacja
EWG pojazdu odnośnie do palności,

ofertaotrzyma-lpkt
oferta nie spełnienia warunku - 0 pkt

Zamawiający dopuszcza homologację dotyczącą
palności zgodnie z regulaminem 118 EKG ONZ który
jest równoważny dyrektywie 95/28lWE.

Wykonawca potwierdzając spełnienie ww. kĄ,lgr.;rm
jest zobowiązany dołączyć do oferty właściwą
homologację lub certyfikat.

18.3. oszczĘDNoŚĆ ENERGlt t ocHRoNA Śnooowlsrł.

Za krYterium ,,Ekologia i ochrona Środowiska" Wykonawca może otrzymać maksymalnie
10 pkt., które podzielone będą zgodnie z poniższą tabelą:

Ekologia - zużycie
energii elektrycznej
wg. SORT 2

Dopuszcza się jako
równoważne podanie
przez Wykonawcę zużycia
energii na podstawie
oświadczenia producenta
Wg soRT-2.

Jednak na wezwanie
Zamawiającego
Wykonawca będzie
zobowiązany do okazania
uprawomocnionej kopii
protokołu zawierającego
wyniki zbadańwteście
soRT-2
przeprowadzonych przez
nieza leżną certyfikowa ną
jednostkę badawczą
(upoważnioną do
wykonywania takich
testów), na autobusie
zgodnym w kompletacji z
autobusami oferowa nymi
w zakresie: długość
pojazdu, rodzaj i moc
silnika, rozmiar kół,
rodzaj osi napędowej,

Zużycie energii elektrycznej na podstawie testu SORT 2
nie może być większe niż 2 kWh/km,
W przypadku zużycia energiielektrycznej w kWh/km
przyznane zostaną:

poniżej 0,8 kWh/km - 10 pkt
0,8 do 1,0 kWh/km - 8 pkt
1,0]. do 1,2 kWh/km - 6 pkt
L,ZI do 1,4 kWh/km - 4 pkt
7,47 do 1,6 kWh/km - 2 pkt
powyżej 1,5 kWh/km - 0 pkt

tp. Nazwa kfitlrium Maks.
liczba
punktÓW

Metodologia oceny

3.1. 10

il}
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przyznanych punktów w
tym kryterium,

18.4. WARUNKl GWARANCIl

Liczba punktów przyznanych w kryterium "Warunki gwarancji''

Za krYterium ,,Warunki gwarancji i serwisu oraz rabat na części" Wykonawca może ctrzymać
maksymalnie 20 pkt, które przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:

4.I. Okres gwarancji na

cały autobus
Za udzielenie gwarancji na okres:

5Omiesięcy -Opkt

Powyżej 60 miesięcy do 66 miesięcy - 2 pkt

Powyżej 66 miesięcy do 72 miesięcy - 4 pkt

Powyżej 72 miesięcy do 78 miesięcy - 6 pkt

Powyżej 78 miesięcy do 84 miesięcy - 8 pkt

Powyżej 84 miesięcy - 10 pkt

Okres gwarancji na

perforację nadwozia

itrwałość
konstrukcji nośnej

pojazdu

Za udzielenie gwarancji na okres:

-powyżej L44 m-cy oferta otrzyma - 2 pkt

-od t21, do L44 miesięcy oferta otrzyma - 1 pkt

4.3, Okres gwarancji na

pojemność

energetyczną

magazynów energii

elektrycznej na

poziomie minimum

80 % ich wartości

nominalnej
(początkowej)

Za udzielenie gwarancji na okres:

- powyżej 84 miesięcy - 2 pkt

- powyżej 90 miesięcy - 4 pkt

- powyżej 96 miesięcy - 6 pkt

- powyżej 102 miesięcy - 8 pkt

W przypadku nie zachowania minimalnego poziomu
pojemności energetycznej ww. parametrów

Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do
ich wymiany na nowe.
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19. Oferta z rażąco niską ceną

19.1. ZamawiającY w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
Przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udziellenie w
okreŚlonYm terminie wyjaŚnień dotyczących elementów oferty mających wpływ n6 \^,ysokość
ceny.

L9.2. ZamawiającY, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególnoŚci oszczędnoŚĆ metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wYjątkowo sPrzYjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy,
orYginalnoŚĆ Projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie moŻe bYĆ niŻsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalne.i stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnYm Wynagrodzeniu za pracę (Dz, U. z2075 r. poz.2008 oraz z2oL6 r. poz,12!_65);

19.3. Zamawiający odrzuci ofertę:

a) Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień
b) jeŻeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, żc, oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

20. Uzupelnienie dokumentów

20.t. Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeśli
wYkonawca nie złoŻył podmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne z zastrzeżeniem art. 107. ust. 3 u.p.z.p.

20.2.PrzY Przekazywaniu wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień obowiązuji1 zasady
Porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy określone dla niniejszego postępovlania.

Z1..Tryb oceny ofert

21.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

ŁL.L.L W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wlrjaśnień
dotyczących treŚci złożonych ofert, stosownie do przepisu art.223 u.p.z.p.. Niedopus;zczalne
jest Prowadzenie międzyZamawiającym a Wykonawcą negocjacjidotyczących ztożone.ioferty,
z zastrzeŻeniem treŚci następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej trr:ści.

2L.t.2. Za mawiający poprawi w ofercie:

2l.L.2.t. oczywiste omyłki pisarskie (to takie omyłki, które są widoczne na pierwszy r;lut oka,
bez Potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień np. widoczna mylna pisownia lń/yrazu,
ewidentny błąd gramatyczny czy też niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części).
Oczywiste omyłki pisarskie mogą występować w treści wyrażonej za pomocą słów, a niel innych
znaków graficznych będących częścią opracowanego w formie rysunkowej szkicu, pl;anu lub
schematu. Nieprawidłowo podana w ofercie liczba jednostek miar nie podlega sprostowaniu
jako oczywista omyłka pisarska.
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2L.!.2.2. oczYwiste omYłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanYch PoPrawek. Omyłkę moŻna uznaĆ za oczywistą, gdy nie budzi ona wątpliwości, jest
widoczna na PierwszY rzut oka, tzn. niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez
WYkonawcę, którY Polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego
a W szczególnoŚci błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji. poprawianie
oczYwistYch omYłek rachunkowych związanych z obliczeniem podatku od towarór,rl i usług
(VAT) oraz zsumowaniem kwoty podatku i ceny netto jest możliwe wówczas, gdy są
konsekwencją rachunkową dokonanych obliczeń, oczywiście pod warunkiem, że przyjęto
prawidłową stawkę (VAT),

2L.L.2.3. inne omYłki Polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące ir;totnych
zmian w treŚci oferty i co do zasady nie wpływają na sposób spełnienia świadczenia,, sposób
wYkonania zamówienia publicznego. Omyłkite mogą być poprawiane wówczas, gdy czynność
ta moŻe bYĆ wYkonana przez Zamawiającego samodzielnie, bez udziału Wykonawcy.
2t.L-3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została
PoPrawiona, o dokonanYch Poprawkach, a jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od otr:zymania
zawiadomienia Poinformuje Zamawiającego, że nie zgadza się na poprawienie niezg;odności
oferty ze specyfikacją, Zamawiający odrzuci ofertę,

22. Wykl uczen ie wykonawcy

22.L. ZamawiającY wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia stosownie do treŚci art. 108 ust. ], u.p.z.p. zzastrzeżeniem art.393 ust.4 u.p.z.p.

22.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

23. Odrzucenie oferty

23.t.7amawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.226 ust. 1 u.p.z.p.,

24.Wybór oferty izawiadomienie o wyniku postępowania

24.t. PrzY dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosowat będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w u.p.z.p. i niniejszej SWZ.

24.2.W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sp,crządza
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

24.2.L. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia informacja z zebrania wszystkich Wykorlawców
w celu wyjaŚnienia wątpliwoŚci dotyczących treści SWZ, zawiadomienia, wnioslli, inne
dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

24.2.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
są jawne od chwili ich otwarcia.

ń
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24.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystn iejszą.

24.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za,wiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

24.4.L. wYborze najkorzystniejszejoferty, podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadrrienie jej
wYboru, a takŻe nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i

adresY WYkonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

24.4.2. WYkonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i

praWne,

2.4.3. WYkonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamr5wienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

24.4.4. terminie, określonym zgodnie z art. 308 ust. 2, po którego uptywie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

24.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje
o których mowa w pkt 25.4., również na stronie internetowej oraz w miejscu ptlblicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

25. lnformacia o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

25.L. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze, z
zastrzeŻeniem art. 577 u.p,z.p. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

25.2.7amawiający może zawrzec umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta.

25.3. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez 7amawiającego terminie w siedzibie
Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

25.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia urnowy w
sPrawie zamówienia lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający moŻe wybraĆ ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
Przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przestanki, o których mowa w art.
255 ust. 1 u.p.z.p.

25.5. Projekt umowy stanowi Zalącznik nr 2 do SWZ.

\A
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26. Zabezpiecze nie na leżytego wykona nia u mowy.

26.1 lnformacje ogólne.

26,L.t. ZabezPieczenie słuŻy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy,

26,t,.2. ZamawiającY ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej rłl wyniku
PostęPowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysoko sci:SYoceny całkowitej podanej
w ofercie. WYkonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed
podpisaniem umowy.

26.2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26.2.I. ZabezPieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

pieniądzu,

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spótdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach ban kowych,
gwa rancjach u bezpieczen iowych,
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 llozwoju
Przedsiębiorczości.

26.2.2. ZamawiającY nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia wykonania umowy
w formach określonych w art. 450 ust. ż u.p.z.p,

26.2.3.ZabezPieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wptaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:

lNG Bank Ś!ąski, nr konta: 72 LilO81OOO 0023 5108 7180

26.2.4. W PrzYPadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić z5;odę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

26.2.5. JeŻeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, łamawiający przechowuje: je na
oProcentowanVm rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wnies;ione w
Pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym b,yło ono
PrzechowYwane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowejza
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

26.3. JeŻeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji stosuje się do niej treść pkt 13.5 -
13.6 SWZ. Gwarancja taka powinna zawierać zobowiązanie gwaranta bez ograrliczenia
zaPłacenia do wysokoŚci kwoty zabezpieczenia roszczenia na pierwsze pisemne ;żądanie
Zamawiającego zawierające oŚwiadczenie, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wykonał umowę w okresie jej realizacji oraz w okresie rękojmi za wady,

26.4. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451
u.p.z.p.

a)

b)

c)

d)

e)
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26.5. Zw r ot zabez p ieczen i a n a leżytego wykon a n ia u mowy.

26.5.L. Zamawiający zwróci częŚĆ zabezpieczenia |70o/o| w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przezzamawiającego za należycie wykonane.

26.5.2. ZamawiającY Pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wad,/ kwotę
WVnoszącą 30% wYsokoŚci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie pó;iniej niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

26.5.3. ZamawiającY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet w},konania
zamówienia.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnei przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

27.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowijeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku na ruszenia przez zamawiającego przepisów n in iejszej ustawy.

27.2. Odwołanie.

27.2.L. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnejz przepisami ustawy u.p.z.p.c;:ynności
zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p,z.p.

27.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodnoŚĆ z przepisami u.p.z.p, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, okreŚlaĆ Żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

27.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
PodPisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy vlażnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

27.2.4, Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynności
zamawiające8o stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli informacja została przrrkazana
PrzY uŻYciu Środkóf) komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

27.2.5, Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
sPecyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

27.2.6, Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2L.2.4. i 2L.2.5. wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej starannoścli można
bYło PowziąĆ wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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27.3. Skarga do sądu.

27.3.1,. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

27,3,2, Skargę wnosi się do sądu okręgowego wtaściwego dla siedziby albo miejsca
za mieszkania zamawiającego.

27.3.3. Skargę wnosi się za poŚrednictwem Prezesa Krajowej lzby odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesytając jednocześnie jej
odPis Przeciwnikowi skargi. Złożenie skargiw placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopad a 2OL2 r.- Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2oL7 r, poz,1481)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

27.3.4. Skarga Powinna czYnić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawieraĆ oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.

27.3.5. W PostęPowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można ro:zszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

28. OPis częŚci zamÓwienia, jeżeli zamawiaiący dopuszcza składaniel ofert
częŚciowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

29. Unieważnienie postępowania
29.L. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 255 ust. 1, u.p.z.p.

29.2. O uniewaŻnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi,
Podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich Wykonawców, kt,órzy:

29.2.!. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed uplywem terminu składania ofert,

29.2.2. zloŻYli oferty - W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert

30. Klauzula informacyina z art. L3i L4 RODO.

30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowyc|h z dnia
27 kwietnia 2OI7 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE20161679 w s;prawie
ochronY osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w s;prawie
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swobodnego PrzePłYwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie
informujemy, że:

30.1.1. Administratorem danych osobowych jest MPK "Świdnica" Sp. z o.o, z sieldzibą w
Świdnicy przy ul. lnżynierskiej 6, 58-100 Świdnica, tel. +48 74857-8t-00, fax: +4874660_45_
90, e-mail:sekretariat@mpk.swidnica.pl

30.1.2. lnsPektorem ochrony danych w MPK "Świdnica" Sp. z o.o. jest paweł Bojarski,
tel. +48 7 1, 341,-87 -41, e-ma il : p.bojarski @ bojarski. net. pl

30.1.3. Podanie danYch osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi
art. 6 ust. ]- lit. c ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały
wskazane w następujących przepisach:

30.1.3.1. ustawa z dnia 11 wrzeŚnia 2OL9r - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2oI9,
poz.2019).

30.1.4. Dane osobowe mogą byĆ udostępniane innym podmiotom, uprawnionymr do ich
otrzYmania na Podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom dirnych w
rozumieniu PrzePisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącyrn usługi
Pocztowe, kurierskie, ustugi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Wykonawcom
biorącYm udział W postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne8o. Dane osobowe
mo8ą bYĆ równieŻ Przekazywane do państw trzecich, na podstawie poszczególnych regulacji
prawnych, w tym umów międzynarodowych.

30.1.5. Dane osobowe będą przetwarzane, tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 liPca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2OL8, r., poz.
2t7 ze zm.)

30.1.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostęPu dotreŚciswoich danych, na podstawie art. 15 ogólnegorozporządzenia;

b) sprostowania danych , na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.

30.1.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezesa Urzędu
OchronY Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

30.1.8. GdY Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest pani/pan
zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będz:ie brak
możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

30.1.9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

30.2. WYkonawca wypełniając obowiązki w tym postępowaniu informacyjne wyrrikające
z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
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lub PoŚrednio Pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym
PostęPowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (ilałącznik
nr ]. do SWZ).

31. Aukcja elektroniczna

za mawiający n ie przewiduje przeprowadzen ia au kcji elektron icznej.

32. Wykazzalączników do niniejszej SIWZ

Nazwa Załącznika

wzór Formularza ofe
Jednolity E ski Dokument zamówień JEDz)
lnstrukc iania (JEDZ)

Proiekt
Wzor anych dostaw
oświadczenie o przynależności lub braku przynalelżności do Ę
samei kapitałowej
oświadczenie udziału
członkowskich

towarów pochodzących z państw

oświadczenie, że wykonawca posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej- 20 o0o ooo,oo PLN
(słownie złotych: dwadzieścia mitionów PLN)

Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN)

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przv wykonywaniu
zamówienia.
Opis przedmlotu zamówienia wraz ze spełnieniem warunków -
autobusy e ne EV

Wskazane powyŻej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści lrini"j*rj s\ruZ

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające

ze zloŻenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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