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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice. 

2. Definicje. 

Definicje na potrzeby niniejszej SIWZ: 

1) Wykonawca – osoba fizyczną, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., z siedziba  

w Starych Babicach (ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.). 

3) SIWZ – Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. 

4) IDW – Instrukcje dla Wykonawców (jedna z trzech części wchodzących w skład SIWZ). 

5) Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843) 

6)  JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

7) ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 

8)  miniPortal – nieodpłatne narzędzie komunikacji elektronicznej między Zamawiającym  

i Wykonawcami. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

4. Adres strony internetowej. 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 

dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: www.eko-babice.pl 

5. Przedmiot zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia znajduję się w III części SIWZ 

6. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający opuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

Zamawiający przewiduje / nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

8. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od dnia zawarcia umowy. 

http://www.eko-babice.pl/
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10. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

a. posiada minimalny roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie 

mniejszej niż 3 000 000,00 zł za każdy rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, za ten okres; 

b. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia  

w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł; 

c. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej– Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a. wykonał należycie i prawidłowo ukończył a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

co najmniej dwa zamówienia (wykonane w ramach odrębnych umów) polegające 

na dostawie co najmniej dwóch fabrycznie nowych autobusów. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej 

lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1. 2) b) lit. a. SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli 

co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. 

Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ przez 2 lub więcej 

podmiotów (Wykonawców). 

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ) polega na 

zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie, Zamawiający dokonując 

oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych 

podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym 

nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 

(o których mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) przez 2 lub więcej podmiotów. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ), 

polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów 

tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowa o której mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. 

SIWZ) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych 

podmiotów do realizacji zamówienia jako podwykonawców lub udział w konsorcjum. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.5. SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp 

oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego 

podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 10.5.SIWZ. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. 

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  

pkt 1 i 8 Pzp, tj. Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 
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2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15Pzp, 

chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), 

dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ. 

Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił wstępnie przygotowany formularz 

JEDZ w formacie xml, stanowiący załącznik do SIWZ. 

Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf 

W celu wypełnienia JEDZ należy: 

 pobrać plik JEDZ w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego, 

 zaimportować pobrany plik do eESPD, 

 wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją 

podaną w serwisie. 

JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne ponieważ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r.  

o środkach usług drogą elektroniczną. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych 

podmiotów. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

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

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. W celu oceny, czy Wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

Uwaga: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 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 albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

b) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy 

sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio  

z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -za ten okres – co najmniej w wymaganej 

wysokości. 

c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert– co 

najmniej w wymaganej wysokości.  
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d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp): 

a) Katalogi oferowanych autobusów ze zdjęciami oraz opisem technicznym w języku 

polskim jak i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez pojazdy oferowane przez 

Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego. 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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. 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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. 

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). 

f) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 

g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 Pzp. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
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Uwaga: 

Nie należy składać wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 12.2. SIWZ. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.3) SIWZ potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających 

spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu. 

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo 

zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 roku Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993). 

6. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1126 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  

16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, 

poz. 1993). 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Dokumencie, o którym 

mowa w art. 10a ust. 1 Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga 

poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4, 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku 

dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez 

podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 22a Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 
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13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2. SIWZ (dotyczy 

warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. 

SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.3) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

14. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 

30 000,00 zł [słownie: trzydzieści tysięcy złotych] 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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  

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, 

gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji / poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji / poręczenia, 

e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: „zapłacenia kwoty 

gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

lub 

d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, Pzp 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

Warszawski Bank Spółdzielczy 

77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 

2) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego 

elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia 

dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne 

jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową): 

 na adres poczty elektronicznej: biuro@eko-babice.pl, w wydzielonym odrębnym 

pliku (np. pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 

ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości wskazać nr 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego oraz nazwę postępowania, do 

którego wadium jest wnoszone lub 

 złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz 

z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji  

elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: pdf), w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 

Pzp. 

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 

6. Utrata wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

  

biuro@eko-babice.pl
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2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium). 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 

Warszawski Bank Spółdzielczy 

77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji / poręczenia, 

gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winne 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem; 

c) kwotę gwarancji / poręczenia; 

d) termin ważności gwarancji / poręczenia; 
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e) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego 

w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

f) Gwarancja / poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Gwaranta / Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  

i nazwiska). 

6) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej, niż 

pieniądz, Zamawiający wymaga przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do 

akceptacji przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 

stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30%wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

16. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą 

w PLN. 

17. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) 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 oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców w treści załącznika nr 10 do SIWZ oraz na miniPortalu. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych doc, docx, PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem 

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

Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający 
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nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

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 (ZIP). 

6) Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

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

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

8) Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

10) Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oferta będzie 

podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa 

elektronicznego. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do 

reprezentowania Wykonawcy. 

11) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta oraz każdy 

dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe dotyczy także m.in. wsze lkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem. 

12) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.  

13) Dokumenty wchodzące w skład oferty (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego, ZUS, 

informacja z banku) mogą być przedstawiane w formie oryginałów dokumentów 

elektronicznych lub elektronicznej kopii, z tym, że wadium wnoszone w innej formie niż 

pieniądz oraz oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach i sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 22a Pzp, lub oświadczenia 

dotyczące podwykonawców - muszą być złożone wyłącznie w formie oryginału 

dokumentu elektronicznego. Za elektroniczną kopię dokumentu, którego oryginał istnieje 

w formie pisemnej, można uznać kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych np. 

skan. 

14) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, 

podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, bądź przez podwykonawcę 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem 

elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Oświadczenia sporządzane 

na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone 

w formie oryginałów dokumentów elektronicznych. Zgodność z oryginałem musi być 

potwierdzona przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę upoważnione do 

reprezentacji Wykonawcy. 

15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Załączniknr 1 – Oferta Wykonawcy; 

b) Załączniknr 2 – Formularz JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia); 

c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

wsprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile 

stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 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 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 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 

(ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 roku (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 

zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 w sprawach przedmiotu zamówienia:  Renata Skalska kom. 504 394 942 

Adam Wyrobek tel. 022 722 92 89, wew. 311 

 w sprawach formalno-prawnych: Radosław Drożdżewski tel.022 722 92 89, wew. 220 
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19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  14 – 05 – 2020 r. do godz.  12
00

 

2. 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 oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców w treści załącznika nr 10 do SIWZ oraz na miniPortalu. 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starych Babicach, ul. Gen. Kutrzeby 36, 

pokój nr 21 (Sala Konferencyjna) 

w dniu  14 – 05 – 2020 r. o godz.  12
10 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert. 

21. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1). 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku 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 usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza 

się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a93u1%28c%29:nr=1&full=1
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23. Kryteria oceny ofert. 

1. W niniejszym postępowaniu oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów: 

Lp. KRYTERIUM WAGA OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Cena [C] 60 % 

C* = (Cn / Cb) x 100 x 60 % 
Gdzie: 
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena 
Cn- najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cb- cena ofertowa badanej oferty 
100 - współczynnik stały 
60% - waga kryterium 

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska 60 pkt, 
pozostałe oferty - ilość punktów obliczona wg wzoru  

2. 
Gwarancja i rękojmia za 
wady [GiR] 

20 % 

2 lata 0 pkt 

3 lata 10 pkt 

4 lata 15 pkt 

5 lat 20 pkt 

3. Moc silnika [M] 15 % 

min. 270 kW 0 pkt 

punktacja za każde 
dodatkowe 1kW mocy 
silnika ponad 270 kW 

0,5 pkt 

Max. 300 kW 15 pkt 

4. 

Koszt przygotowania 
projektu reklamy i jego 
wykonania w uzgodnieniu z 
Zamawiającym [R] 

3 % 

R* = (Rn / Rb) x 100 x 3% 
Gdzie: 
R- liczba punktów uzyskana w kryterium: koszt 
przygotowania projektu reklamy i jego wykonania 
Rn - najniższe koszt przygotowania projektu reklamy i jego 
wykonania spośród złożonych ofert 
Rb – koszty przygotowania projektu reklamy i jego 
wykonania wskazane w badanej ofercie 
100 - współczynnik stały  
3% - waga kryterium 

Oferta z najniższym kosztem przygotowania projektu 
reklamy i jego wykonania uzyska 3 punkty  
pozostałe oferty - ilość punktów obliczona wg wzoru 

5. 

Zorganizowanie wycieczki 
dla dzieci i młodzieży z 
Gminy Stare Babice do 
zakładu produkcyjnego 
celem zapoznania się z 
procesem produkcyjnym lub 
montażem autobusów  
(50 dzieci, jedna wycieczka w 

roku szkolnym 2020/2021) [W]  

2 % 

NIE 0 pkt 

TAK 2 pkt 

 

Łączna liczba punktów 

Lp = C + GiR + M + R + W 
Gdzie: 
Lp  - łączna liczba puktów 
C    - punkty przyznane w kryterium cena 
GiR - punkty przyznane w kryterium gwarancja i rękojmia 

za wady 
M    - punkty przyznane w kryterium moc silnika 
R    - punkty przyznane w kryterium koszt reklamy 
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W    - punkty przyznane w kryterium zorganizowanie 
wycieczki 

* Punkty będą przyznawane z dokładnoscią do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Do kryterium „gwarancja i rekojmia za wady” zostaną podstawione wartości wskazane w 

Załączniku nr 1 do SIWZ Oferta Wykonawcy pkt 4 (Dodatkowe kryterium oceny ofert). 

3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady, której udziela Wykonawca składając ofertę wynosi 

2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

4. Oferta (spośród ważnych ofert), która otrzyma najwyższą liczbę punktów uzyskanych wg 

powyższych kryteriów, spełniająca warunki SIWZ, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

24. Tryb oceny ofert. 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie,oczywiste omyłki 

rachunkowe,z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając  

otym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 

ustawy. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 3) Pzp. 

25. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
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możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej,wg wzoru Zamawiającego, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ, 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp, 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 Pzp. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

26. Środki ochrony prawnej. 

1. Informacje ogólne. 

1) Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów 

niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następnych 

ustawy. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: 

a) odwołanie 

b) skarga do sądu 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 

a) Wykonawcom, 

b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 Pzp. 

2. Odwołanie. 

Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180-198 

Pzp. 
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3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu uregulowane są w art.198a-198f Pzp. 

27. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

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

ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 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 postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.  

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków). 

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: biuro@eko-babice.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
biuro@eko-babice.pl
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28. Podwykonawstwo. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Ofercie Wykonawcy  

(Załącznik nr 1). 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację części 

zamówienia przez Podwykonawców. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

29. Klauzula informacyjna RODO. 

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”, 

Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający tj. Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym  

„EKO-BABICE” Sp. z o.o. jest Pan Maciej Boczkowski, e-mail: iod@eko-babice.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu 

związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonymi przez 

Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana 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 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana 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 czas trwania umowy;\ 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

  

iod@eko-babice.pl
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 nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

___________________ 
− 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

− 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

− 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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30. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  
Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy 

2.  
Załącznik nr 2 JEDZ/ESPD plik xml 

3.  Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 

4.  Załącznik nr 4 

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne 

5.  Załącznik nr 5 
Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków 

i opłat lokalnych 

6.  Załącznik nr 6 

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek 

7.  Załącznik nr 7 Wykaz dostaw 

8.  Załącznik nr 8 Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny 

9.  Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal ePUAP 

10.  Załącznik nr 10 Instrukcja wypełniania JEDZ 
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Załącznik nr 1  

……………………………………… 
(Pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA WYKONAWCY 

nazwa: ………………………………………………….… 

adres: ……………………………………………………. 

tel. / fax……………………………………………….…… 

adres e-mail: ………………  ………………………... 

adres skrzynki ePUAP: ……………………………….. 

Dane Zamawiającego: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

„EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice 

tel. / fax. 22 722-90-08, 22 722-92-89 

ePUAP: /GPK-EKO-BABICE/SkrytkaESP 

www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ: 

1. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę: 

......................................................... zł brutto 

słownie: ..................................................................................................................................... 

w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł 

......................................................... zł netto 

2. Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela min. 2 lata gwarancji i rękojmi za wady,  

z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej (dodatkowe kryteria oceny ofert).  

Niezależnie od powyższego Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na 

występowanie korozji poszyć zewnętrznych, podwozia, szkieletu nadwozia i podwozia (8 lat) oraz 

na powłoki lakiernicze (5 lat), na zasadach określonych w SIWZ i umowie. 

4. DODATKOWE KRYTERIA OCENY OFERT zgodnie z pkt 23 SIWZ: 

Lp. KRYTERIUM 
WAGA 
max. 
pkt 

METODOLOGIA OCENY 

1. 

Na całość dostarczonych 
pojazdów uddzielamy 
gwarancji i rekojmi za 
wady: 

20 

2 lata ……………………… 

3 lata ……………………… 

4 lata ……………………… 

5 lat ……………………… 

2. 
Moc silnika w zakresie od 
270 kW do 300 kW 15 

oświadczamy, że każdy 
z oferowanych 
autobusów posiada 
moc: 

…………………… kW 

http://www.eko-babice.pl/
file://SERWER/public/Maciej/PRZETARGI/ROBOTY%20BUDOWLANE%20-%20JRP/27__Budowa%20sieci%20kanalizacji%20sanitarnej%20-%20ul.%20Warszawska,%20Borz_cin%20Du_y,%20Wojcieszyn/biuro@eko-babice.pl
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3. 

Koszt przygotowania 
projektu reklamy i jego 
wykonania w uzgodnieniu 
z Zamawiającym 

3 

informujemy, że koszt 
przygotowania projektu 
reklamy i jego 
wykonania wynosi: 

..……………… zł brutto 

4. 

Zorganizowanie wycieczki 
dla dzieci i młodzieży z 
Gminy Stare Babice do 
zakładu produkcyjnego 
celem zapoznania się z 
procesem produkcyjnym 
lub montażem autobusów 
(50 dzieci, jedna wycieczka w 
roku szkolnym 2020/2021) 

2  

NIE ……………………… 

TAK ……………………… 

INSTRUKCJA / OBJAŚNIENIE 
Kryterium nr 1 - należy wypełnić przez wstawienie znaku „X” w jednej z pozycji, w zależności od 
deklarowanego przez Wykonawcę udzielonego terminu gwarancji i rękojmi za wady. W przypadku nie 
wstawienia znaku „X” w żadnej pozycji, Wykonawca oświadcza, że udziela minimalnego okresu gwarancji i 
rękojmi za wady tj. 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. W przypadku wstawienia 
znaku „X” w więcej niż jednej pozycji, Wykonawca oświadcza, że udziela najdłuższego z zaznaczonych 
terminów gwarancji i rękojmi za wady. 
Kryterium nr 2 - należy wskazać moc oferowanego pojazdu w zakresie od 270 kW do 300 kW. Za każde 
dodatkowe 1 kW mocy silnika ponad 270 kW ÷0,5 pkt. Maksymalnie można uzyskać 15 pkt (ocena max. do 
300 kW). Wykonawca może zaoferować pojazd o większej mocy, jednakże w tym kryterium nie uzyska z tego 
tytułu więcej punktów niż 15. W przypadku braku wskazania mocy Zamawiający przyjmie do oceny ofert moc 
270 kW przyznając 0 pkt. 
Kryterium nr 3 - należy wskazać koszt przygotowania projektu reklamy i jego wykonania w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
Kryterium nr 4 - należy wypełnić przez wstawienie znaku „X” w jednej z pozycji w zależności czy Wykonawca 
zorganizuje / nie zorganizuje wycieczkę(ki) dla dzieci i młodzieży z Gminy Stare Babice do zakładu 
produkcyjnego celem zapoznania się z procesem produkcyjnym lub montażem autobusów. 
Uwaga. Zaniechanie wypełnienia dodatkowych kryteriów oceny ofert nie powoduje nieważności oferty, 
powoduje jedynie brak punktów w ramach dodatkowych kryteriów oceny ofert.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,  

tj. do dnia 12 lipca 2020 roku. 

Pozostanie ona dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed tą datą. 

6. Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym opisem 

przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych uwag i przedmiot zamówienia 

przyjmujemy do realizacji, 

 znany jest nam termin wykonania niniejszego zamówienia, akceptujemy go oraz 

gwarantujemy jego dotrzymanie, 

 zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ, 

 w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wykonania zamówienia, 

 wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
2
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

  

                                                 
2
 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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 wybór naszej oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE [niepotrzebne skreślić] prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług.  

Rodzaj towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług: …………………………………………………………………………………………………… 

Wartość ww. towaru lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………… PLN. 

7. Wadium o wartości 30 000,00 zł wnieśliśmy w dniu .…… …… ………… r. 

w formie: .................................................................................................................................... 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z jej 

wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ - w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

10. Jeżeli ta oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się, przed podpisaniem 

umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

oferty. 

11. Podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, 

należy podać również dane proponowanych Podwykonawców)
3
. 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

12. Oświadczamy, że dokumenty zawarte na stronach ……… ……… złożone w osobnym pliku 

oferty oznaczonym poleceniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

spełniające wymagania określone w pkt 17.4 SIWZ, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do 

złożonej przez nas oferty. 

13. Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

14. OPIS OFEROWANEGO POJAZDU (wypełnia Wykonawca) 

 Marka samochodu ……………………………… model / typ ………………………………… 

 Pojemność silnika [cm
3
] …………  

 Moc silnika [kW] …………  

 Norma czystości spalin ………… 

 Liczba miejsc siedzących ………… 

 Długość pojazdu [mm] …………  

 Szerokość ppojazduj [mm] …………  

 Wysokość pojazdu [mm] ………… 

 Wysokość wnętrza w przejściu w najmniej korzystnym punkcie (z wyłączeniem stopnia 

wejściowego przy fotelach) [mm] ………… 

 Objętość przestrzeni bagaznika [m
3
] …………  

 Pojemność zbiornika paliwa [L] …………  

                                                 
3
Jeżeli prace nie będą zlecane Podwykonawcom należy wpisać „nie dotyczy”. 
W przypadku nie wypełnienia pola, Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie bez pomocy Podwykonawców. 
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 Kolor lakieru ………… 

 Rok produkcji pojazdu ……………. 

 Moc niezależnego agregatu grzewczego pojazdu [kW] ……………. 

 Moc klimatyzacji pojazdu [kW] …………….. 

 Odległość pomiędzy siedzeniami poszczególnych rzędów, mierzona na poziomie siedzenia 

(przy maksymalnym ustawieniu oparć do pionu) [mm] ……………. 

 Maksymalna prędkość [km/h] ……………. 

Lp. OPIS WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
SPEŁNIA* 

TAK NIE 

Wymagania ogólne 

1.  Oferowane pojazdy spełniają wymagania polskich przepisów o ruchu 
drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o 
ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.), wraz z 
przepisami wykonawczymi do ustawy oraz posiadają świadectwo 
homologacji 

  

2.  Silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, ulokowany w 
tylnej części autobusu 

  

3.  Zespół napędowy jednego producenta (silnik, most, skrzynia biegów, 
retarder), nadwozie wykonane ze stalowych profili zabezpieczonych 
antykorozyjnie 

  

4.  Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniej niż 100 km/h. 
Pojazd wyposażony w wymagane systemy elektroniczne gwarantujące 
osiągnięcie wskazanej prędkości minimalnej. 

  

Podwozie pojazdu 

5.  Pojazd wyposażony w dwie osie w układzie napędowym 4x2   

6.  Skrzynia biegów min. 8 biegów do przodu. Skrzynia biegów 
wyposażona w pełni automatyczny system zmiany biegów dobierający 
biegi na podstawie konkretnych warunków jazdy, z możliwością 
manualnej zmiany biegów 

  

7.  Pojazd wyposażony w retarder hydrauliczny sterowany ręcznie i nożnie 
uruchamiany pedałem hamulca 

  

8.  Czujnik przeciwpożarowy z przewodem detekcyjnym do monitorowania 
komory silnika 

  

9.  Hamulec przystankowy uniemożliwiający ruszenie z otwartymi 
drzwiami 

  

10.  Pojazd wyposażony w pneumatyczne hamulce tarczowe na wszystkich 
kołach. Wymagane oddzielne obwody dla kół przedniej i tylnej osi. 
System potrójnego bezpieczeństwa z funkcją automatycznej korekty 
toru jazdy, pozwalający uniknąć wypadnięcia z trasy podczas 
pokonywania łuku (zakrętu), działający w warunkach utraty 
przyczepności kół oraz system kontroli trakcji i system zapobiegania 
blokowania kół podczas hamowania 

  

11.  Zawieszenie pojazdu pneumatyczne, stabilizowane, z możliwością 
regulacji wysokości podczas jazdy przy przejeżdżaniu przez 
przeszkody. Stabilizatory osi przedniej i tylnej 

  

12.  Alternatory w układzie powielonego, niezależnego zasilania, w ilości 
min. 2 szt. o mocy zapewniające pokrycie zapotrzebowania na energię 
elektryczną podczas użytkowania pojazdu, w tym długotrwałego 
postoju, przy włączonych odbiornikach prądu wewnątrz pojazdu 
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Nadwozie pojazdu 

13.  Drzwi wejściowe do pojazdu z przodu oraz w środku pojazdu przed 
tylna osią. Drzwi wejściowe sterowane elektropneumatycznie, 
otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe z przodu oraz po środku 
pojazdu. Układ drzwi 1+1+0. Pojazd należy wyposażyć w system 
zapobiegający przed przytrzaśnięciem pasażera w drzwiach. Drzwi 
sterowane włącznikiem z miejsca kierowcy. Awaryjne otwieranie drzwi 
z zewnątrz i wewnątrz włącznikiem umieszczonym bezpośrednio przy 
wejściach 

  

14.  Szyba przednia z filtrem UV, ogrzewana elektrycznie. Szyby boczne 
przyciemniane. Otwierane okno kierowcy elektrycznie, z pojedynczą, 
podgrzewaną szybą. Szyba czołowa wyposażona w roletę dwu lub 
jedną częściową sterowaną elektrycznie. Roleta słoneczna na szybie 
bocznej kierowcy sterowana manualnie lub elektrycznie 

  

15.  Ogrzewanie pojazdu - wodne, poprzez grzejniki konwektorowe. 
Niezależny agregat grzewczy. Klimatyzacja dachowa zintegrowana z 
możliwością grzania dachowego, oraz ogrzewaną i klimatyzowaną 
przestrzenią pracy kierowcy, z możliwością osobnej regulacji niż 
przedział pasażerski. Sterownik kontrolujący wszystkie parametry 
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w pojeździe (sterowanie 
automatyczne). 

  

16.  Wentylacja wymuszona kanałami sufitowymi, dwie uchylne klapy 
dachowe służące również jako wyjścia bezpieczeństwa. Indywidualne 
nawiewy dla pasażerów. Sterownik wspólny z układem ogrzewania i 
klimatyzacji 

  

17.  Wnętrze pojazdu klimatyzowane (klimatyzacja z funkcją ogrzewania). 
Nawiew realizowany kanałami sufitowymi. Oddzielna klimatyzacja dla 
kierowcy i pasażerów 

  

18.  Siedzenia typu turystycznego – wysokie, z odchylanym oparciem, 
wyposażone w podłokietniki od strony przejścia. Podnóżki i siatki przy 
wszystkich siedzeniach. Pasy bezpieczeństwa na wszystkich 
siedzeniach - trzypunktowe. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w 
utrzymaniu czystości o wysokiej estetyce - welur. Odległość pomiędzy 
siedzeniami poszczególnych rzędów, mierzona na poziomie siedzenia 
(przy maksymalnym ustawieniu oparć do pionu) nie mniejsza niż 70 
cm. 

  

19.  Fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany z zagłówkiem i 
podłokietnikami (dopuszcza się zagłówek zintegrowany z fotelem). 
Wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa zintegrowane z 
fotelem. Ergonomicznie ukształtowany, wyposażony w zintegrowany 
system pneumatyczny, umożliwiający indywidualne dostosowanie 
kształtu oparcia do kształtu ciała kierowcy. Podparcie lędźwiowe 
zapewniające kręgosłupowi naturalną pozycję. Możliwość 
wielostopniowej regulacji. 

  

20.  Sufit i ściany boczne wnętrza nadwozia wyłożone tkaniną lub łatwo 

zmywalnymi materiałami tapicerskimi – welur 

  

21.  Podłoga wyłożona wykładziną PVC   

22.  Zasłony w oknach, dywaniki w przejściu i w miejscu pracy kierowcy   

23.  Kolorystyka wnętrza pojazdu w zakresie wykładziny sufitowej, 
dywanów wykładzinowych – podłogowych i tapicerki obiciowej siedzeń 
w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (kolorystyka siedzeń zostanie 
ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia – 
Zamawiający bezwzględnie musi zaakceptować kolorystykę). 

  

24.  Przestrzeń bagażowa pod pokładem, klapy bagażników wykonane z 
materiałów lekkich otwierane pneumatycznie ze stanowiska kierowcy 
równolegle do linii pojazdu. Półki bagażowe (otwarte) nad miejscami 
siedzącymi. Dodatkowe, zamykane schowki dla kierowcy wewnątrz 
autobusu. Oświetlenie komory bagażowej 
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Wyposażenie pojazdu 

25.  Kolumna kierownicza z regulacją położenia w minimum dwóch 
płaszczyznach i blokadą. Wspomaganie hydrauliczne układu 
kierowniczego 

  

26.  Pojazd wyposażony co najmniej w:   

Tachograf cyfrowy   

Tempomat (aktywny - utrzymujący odległość od pojazdu 
poprzedzającego z funkcją awaryjnego zatrzymywania pojazdu w 
przypadku wykrycia niebezpieczeństwa) ze sterowaniem w 
kierownicy lub kolumnie kierownicy 

  

System hamowania awaryjnego. Asystent pasa ruchu 
sygnalizowany akustycznie bądź poprzez wibrację z możliwością 
dezaktywacji 

  

Gniazdo USB z funkcją do ładowania np. telefonu komórkowego   

Schowek zamykany w obszarze półki bagażowej lewej przedniej.   

Na desce rozdzielczej wyświetlacz, przekazujący kierowcy bieżące 
informacje o stanie pojazdu i wyniki diagnostyki pojazdu (informacje 
o aktualnych funkcjach) 

  

Sygnalizacja świetlna i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. 
Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. Pojazd 
wyposażony w kamerę monitorującą strefę martwą (niewidoczną 
dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana 
do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących 
wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą 
możliwości uszkodzeń mechanicznych. Obraz z kamery cofania 
wyświetlany na desce rozdzielczej – wyświetlacz o średnicy  
min. 7’’. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu 
wstecznego. Dopuszcza się odstąpienie od wymaganej osłony w 
przypadku, gdy kamera jest montowana fabrycznie i jest 
zintegrowana z elementem nadwozia pojazdu 

  

Kamera drzwi środkowych   

27.  W pojeździe należy zastosować ogumienie bezdętkowe na stalowych 
lub aluminiowych felgach. W przypadku zaoferowania felg stalowych 
pojazd musi posiadać chromowane kołpaki. Pojazd wyposażony w 
pełnowymiarowe koło zapasowe, przewożone w autobusie. Pojazd 
wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach 

  

28.  Ogumienie wielosezonowe   

29.  Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie. Zewnętrzne 
lusterko szerokokątne po prawej stronie. Dopuszcza się stertowanie 
ręczne luterka dojazdowego krawężnikowego przedniego 

  

30.  Oświetlenie komory silnika oraz dodatkowe gniazdo 12V lub 24V   

31.  Pojazd wyposażony w pokładowy system audio-video 
przystosowany do montowania w autobusach, składający się z 
następujących elementów: 

  

odtwarzacz DVD z dwoma monitorami LCD jeden monitor 22’’ 
zamontowany z przodu autokaru i drugi monitor 15’’ zamontowany 
przy drzwiach środkowych autokaru. Dopuszcza się odtwarzacz 
DVD z dwoma monitorami LCD 19’’ 

  

radioodbiornik z odtwarzaczem CD   

mikrofon dla kierowcy   

wzmacniacz   

 głośnik dla kierowcy zamontowany w desce rozdzielczej pojazdu 
lub okolicy fotela kierowcy 

  

głośników w przedziale pasażerskim   
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32.  Wyposażenie dodatkowe pojazdu w przedziale pasażerskim:   

fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu 
przez producenta podwozia 

  

trójkąt ostrzegawczy, sygnalizator ostrzegawczy - lampa 
pojedyncza typu kogut mocowana na magnes lub inny sposób. 
Tablica informacyjna LED z wyświetlaczem AUTOBUS SZKOLNY 
(o wymiarach nie mniejszych niż 95 x 16 cm) zamontowana w 
górnej części szyby przedniej.  

  

 apteczka pierwszej pomocy przed medycznej   

 dodatkowy komplet lusterka bocznego wraz z wysięgnikiem 
umożliwiający wymianę lusterka podczas postoju.  

  

gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego min. 6 kg –  
2 szt. 

  

wąż zapewniający możliwość pompowania kół autobusu  
z własnego zbiornika na sprężone powietrze 

  

dwa kliny pod koła   

podnośnik hydrauliczny dedykowany dla dostarczanego pojazdu   

kamizelka odblaskowa   
* należy wypełnić przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej pozycji TAK / NIE w zależności czy każdy pojazd 

spełnia wymagania opisu przedmiotu zamówienia. 

.....................................................…………… 
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOŚCI (LUB NIE) DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
4
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

Nr referencyjny: DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

stosownie do treści art. 24 ust. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843): 

[…] nie należę(my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) z Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu; 

[…] należę(my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) z niżej 

wskazanym Wykonawcą(mi), który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

                                                 
4Uwaga: 

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert). Należy zaznaczyć przez 
wstawienie znaku „X” w odpowiedniej pozycji. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO 

ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
5
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

Nr referencyjny: DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

[…] nie orzeczono wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

[…] orzeczono wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne. 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

 

  

                                                 
5Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Należy zaznaczyć przez wstawienie znaku 
„X” w odpowiedniej pozycji. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
6
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

Nr referencyjny: DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

POŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

[…] nie zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.); 

[…] zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Miejscowość i data 

 

 

    

 

 

    

 

  

                                                 
6Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Należy zaznaczyć przez wstawienie znaku 
„X” w odpowiedniej pozycji. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK
7
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

Nr referencyjny: DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

ul. Gen. Kutrzeby 36 

05-082 Stare Babice 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

[…] nie wydano wobec mnie/nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

[…] wydano wobec mnie/nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby 

(osób) 

uprawnionej(ych) 

Miejscowość i data 

     

 

 

    

 

                                                 
7Uwaga: 

Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Należy zaznaczyć przez wstawienie znaku „X” w 
odpowiedniej pozycji. Nie załączać do oferty. 

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. 
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Załącznik nr 7 

WYKAZ DOSTAW
7
 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

Nr referencyjny: DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

Oświadczam(y), że w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ wykonaliśmy następujące 

dostawy: 

Lp. 

Miejsce wykonania 

i nazwy podmiotów 

na rzecz których 

dostawy zostały 

wykonane 

Nazwa zadania Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia 

 

Okres realizacji 

(od – do) 

[dd/mm/rrrr] 

 

ogółem za którą 

odpowiadał 

Wykonawca 

w zakresie 

warunku 

opisanego 

w pkt 10.1. 2) 

b) lit. a. SIWZ 

1.  

 

 

 

      

2.  

 

 

      

Uwaga: do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 

………………………………………………… 
(data i podpis osoby uprawnionej) 

                                                 
7Uwaga: Dokument składany jest na wezwanie Zamawiającego. Nie załączać do oferty. 
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Załącznik nr 8 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA  

ORAZ KLUCZ PUBLICZNY 

dotyczy:  

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

Nr referencyjny: DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

Identyfikator postępowania 

926d82c8-6cf1-48ca-af45-a3ae247db638 

 
 
 
 

Nr referencyjny (nr zamówienia nadany przez Zamawiającego) 

DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020 

 
 
 
 

Klucz publiczny 

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_926d82c8-6cf1-48ca-af45-

a3ae247db638.asc 
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31. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

UMOWA NR … / D / 2020 

zawarta w dniu ….… 2020 roku w Starych Babicach pomiędzy Gminnym Przedsiębiorstwem 

Komunalnym „EKO-BABICE” Sp. z o.o. mającym swoją siedzibę w Starych Babicach przy ul. 

Kutrzeby 36, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000127401, posiadającym kapitał zakładowy w 

wysokość 106 638 000,- PLN , posiadającym NIP 118-14-62-152, Regon 016026808, Konto: Bank 

Ochrony Środowiska II Oddział w Warszawie 25 1540 1157 2001 6680 8633 0002 zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………… 

a 

…………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” zarejestrowanym w …………………, 

pod numerem …………………, posiadającym NIP ……………………, REGON ……………, 

konto:……………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………… 

Nazwa zadania: 

„Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych”. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843) Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

[przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów turystycznych z 

ilością miejsc siedzących 51 + 2, o całkowitej długości nie większej niż 12 500 mm, 

dwudrzwiowych, z drzwiami o układzie 1 – 1 – 0, wyposażonymi w silnik diesla o normie emisji 

spalin EURO 6.  

2. Oferowane pojazdy muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie  

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110  

ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz posiadać świadectwo homologacji. 

3. Podstawowe parametry użytkowe pojazdów: 

1) Gabaryty: 

a) długość pojazdu  max 12500 mm, 

b) szerokość pojazdu  max 2550 mm, 

c) wysokość pojazdu  max 3870 mm. 

2) Minimalna ilość miejsc siedzących 51 + 2 miejsca dla kierowcy i pilota. 

3) Ilość drzwi pasażerskich 2 w układzie 1 – 1 – 0. 

4) Pojazd wyposażony w silnik produkowany seryjnie, o zapłonie samoczynnym z 

turbodoładowaniem, spełniający wymagania czystości spalin według normy min. EURO 6  

i mocy nie mniejszej niż 270 kW. Silnik ulokowany w tylnej części pojazdu. 

5) Wysokość wnętrza w przejściu min. 200 cm w najmniej korzystnym punkcie (bez stopnia 

wejściowego na fotele mierzona w najmniej korzystnym miejscu). 

6) Zespół napędowy jednego producenta (silnik, most, skrzynia biegów, retarder), Nadwozie 

wykonane ze stalowych profili zabezpieczonych antykorozyjnie. 

7) Pojemność zbiornika paliwa min. 380 dm3. 
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8) Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniej niż 100 km/h. Pojazd wyposażony w 

wymagane systemy elektroniczne gwarantujące osiągnięcie wskazanej prędkości 

minimalnej. 

9) Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 roku. 

10) Kolor autobusu – biały. 

4. Podwozie pojazdu. 

1) Pojazd wyposażony w dwie osie w układzie napędowym 4x2. 

2) Skrzynia biegów min. 8 biegów do przodu. Skrzynia biegów wyposażona w pełni 

automatyczny system zmiany biegów dobierający biegi na podstawie konkretnych warunków 

jazdy, z możliwością manualnej zmiany biegów. 

3) Pojazd wyposażony w retarder hydrauliczny sterowany ręcznie i nożnie uruchamiany 

pedałem hamulca. 

4) Czujnik przeciwpożarowy z przewodem detekcyjnym do monitorowania komory silnika. 

5) Hamulec przystankowy uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami. 

6) Pojazd wyposażony w pneumatyczne hamulce tarczowe na wszystkich kołach. Wymagane 

oddzielne obwody dla kół przedniej i tylnej osi. System potrójnego bezpieczeństwa z funkcją 

automatycznej korekty toru jazdy, pozwalający uniknąć wypadnięcia z trasy podczas 

pokonywania łuku (zakrętu), działający w warunkach utraty przyczepności kół oraz system 

kontroli trakcji i system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania. 

7) Zawieszenie pojazdu pneumatyczne, stabilizowane, z możliwością regulacji wysokości 

podczas jazdy przy przejeżdżaniu przez przeszkody. Stabilizatory osi przedniej i tylnej. 

8) Alternatory w układzie powielonego, niezależnego zasilania, w ilości min. 2 szt. o mocy 

zapewniające pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną podczas użytkowania 

pojazdu, w tym długotrwałego postoju, przy włączonych odbiornikach prądu wewnątrz 

pojazdu. 

5. Nadwozie pojazdu. 

1) Drzwi wejściowe do pojazdu z przodu oraz w środku pojazdu przed tylna osią. Drzwi 

wejściowe sterowane elektropneumatycznie, otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe z 

przodu oraz po środku pojazdu. Układ drzwi 1+1+0. Pojazd należy wyposażyć w system 

zapobiegający przed przytrzaśnięciem pasażera w drzwiach. Drzwi sterowane włącznikiem z 

miejsca kierowcy. Awaryjne otwieranie drzwi z zewnątrz i wewnątrz włącznikiem 

umieszczonym bezpośrednio przy wejściach. 

2) Szyba przednia z filtrem UV, ogrzewana elektrycznie. Szyby boczne przyciemniane. 

Otwierane okno kierowcy elektrycznie, z pojedynczą, podgrzewaną szybą. Szyba czołowa 

wyposażona w roletę dwu lub jedną częściową sterowaną elektrycznie. Roleta słoneczna na 

szybie bocznej kierowcy sterowana manualnie lub elektrycznie.  

3) Ogrzewanie pojazdu - wodne, poprzez grzejniki konwektorowe. Niezależny agregat 

grzewczy o mocy grzewczej min. 30 kW. Klimatyzacja dachowa zintegrowana z możliwością 

grzania dachowego, oraz ogrzewaną i klimatyzowaną przestrzenią pracy kierowcy, z 

możliwością osobnej regulacji niż przedział pasażerski. Sterownik kontrolujący wszystkie 

parametry ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w pojeździe (sterowanie automatyczne). 

Klimatyzacja pojazdu o mocy min. 25 kW. 

4) Wentylacja wymuszona kanałami sufitowymi, dwie uchylne klapy dachowe służące również 

jako wyjścia bezpieczeństwa. Indywidualne nawiewy dla pasażerów. Sterownik wspólny z 

układem ogrzewania i klimatyzacji. 

5) Wnętrze pojazdu klimatyzowane (klimatyzacja z funkcją ogrzewania). Nawiew realizowany 

kanałami sufitowymi. Oddzielna klimatyzacja dla kierowcy i pasażerów. 

6) Siedzenia typu turystycznego – wysokie, z odchylanym oparciem, wyposażone w 

podłokietniki od strony przejścia. Podnóżki i siatki przy wszystkich siedzeniach. Pasy 

bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach - trzypunktowe. Siedzenia pokryte materiałem 

łatwym w utrzymaniu czystości o wysokiej estetyce - welur. Odległość pomiędzy siedzeniami 

poszczególnych rzędów, mierzona na poziomie siedzenia (przy maksymalnym ustawieniu 

oparć do pionu) nie mniejsza niż 70 cm. 
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7) Fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany z zagłówkiem i podłokietnikami (dopuszcza się 

zagłówek zintegrowany z fotelem). Wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa 

zintegrowane z fotelem. Ergonomicznie ukształtowany, wyposażony w zintegrowany system 

pneumatyczny, umożliwiający indywidualne dostosowanie kształtu oparcia do kształtu ciała 

kierowcy. Podparcie lędźwiowe zapewniające kręgosłupowi naturalną pozycję. Możliwość 

wielostopniowej regulacji. 

8) Wykończenie wnętrza pojazdu: 

a) sufit i ściany boczne wnętrza nadwozia wyłożone tkaniną lub łatwo zmywalnymi 

materiałami tapicerskimi – welur, 

b) podłoga wyłożona wykładzina PVC, 

c) w oknach zasłony, 

d) dywaniki w przejściu i w miejscu pracy kierowcy, 

e) kolorystyka wnętrza pojazdu w zakresie wykładziny sufitowej, dywanów 

wykładzinowych – podłogowych i tapicerki obiciowej siedzeń w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym (kolorystyka siedzeń zostanie ustalone pomiędzy stronami na etapie 

realizacji zamówienia – Zamawiający bezwzględnie musi zaakceptować kolorystykę). 

9) Przestrzeń bagażowa pod pokładem o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 6,5 m
3
. Klapy 

bagażników wykonane z materiałów lekkich otwierane pneumatycznie ze stanowiska 

kierowcy równolegle do linii pojazdu. Półki bagażowe (otwarte) nad miejscami siedzącymi. 

Dodatkowe, zamykane schowki dla kierowcy wewnątrz autobusu. Oświetlenie komory 

bagażowej. 

6. Wyposażenie pojazdu. 

1) Kolumna kierownicza z regulacją położenia w minimum dwóch płaszczyznach i blokadą. 

Wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego. 

2) Pojazd wyposażony co najmniej w: 

a) tachograf cyfrowy, 

b) tempomat (aktywny - utrzymujący odległość od pojazdu poprzedzającego z funkcją 

awaryjnego zatrzymywania pojazdu w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa) ze 

sterowaniem w kierownicy lub kolumnie kierownicy, 

c) system hamowania awaryjnego. Asystent pasa ruchu sygnalizowany akustycznie bądź 

poprzez wibrację z możliwością dezaktywacji, 

d) gniazdo USB z funkcją do ładowania np. telefonu komórkowego, 

e) zapalniczka 24 V w obszarze tablicy rozdzielczej, 

f) elektroniczny immobilizer, 

g) schowek zamykany w obszarze półki bagażowej lewej przedniej 

h) na desce rozdzielczej wyświetlacz, przekazujący kierowcy bieżące informacje o stanie 

pojazdu i wyniki diagnostyki pojazdu (informacje o aktualnych funkcjach). 

3) Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. 

Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. Pojazd wyposażony w kamerę 

monitorującą strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być 

przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na 

terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwości uszkodzeń mechanicznych. 

Obraz z kamery cofania wyświetlany na desce rozdzielczej – wyświetlacz o średnicy min. 7’’. 

Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dopuszcza się 

odstąpienie od wymaganej osłony w przypadku, gdy kamera jest montowana fabrycznie i 

jest zintegrowana z elementem nadwozia pojazdu 

4) Kamera drzwi środkowych. 

5) W pojeździe należy zastosować wielosezonowe ogumienie bezdętkowe na stalowych lub 

aluminiowych felgach. W przypadku zaoferowania felg stalowych pojazd musi posiadać 

chromowane kołpaki. Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, przewożone w 

autobusie. Pojazd wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach. 
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6) Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie. Zewnętrzne lusterko 

szerokokątne po prawej stronie. Dopuszcza się stertowanie ręczne luterka dojazdowego 

krawężnikowego przedniego. 

7) Oświetlenie komory silnika oraz dodatkowe gniazdo 12V lub 24V. 

8) Pojazd wyposażony w pokładowy system audio-video przystosowany do montowania w 

autobusach, składający się z następujących elementów: 

a) odtwarzacza DVD z dwoma monitorami LCD jeden monitor 22’’ zamontowany z przodu 

autokaru i drugi monitor 15’’ zamontowany przy drzwiach środkowych autokaru. 

Dopuszcza się odtwarzacz DVD z dwoma monitorami LCD 19’’, 

b) radioodbiornika z odtwarzaczem CD, 

c) mikrofonu dla kierowcy, 

d) mikrofonu dla pilota, 

e) wzmacniacza, 

f) głośnika dla kierowcy zamontowany w desce rozdzielczej pojazdu lub okolicy fotela 

kierowcy, 

g) głośników w przedziale pasażerskim. 

9) Wyposażenie dodatkowe pojazdu w przedziale pasażerskim: 

a) min. jedna lodówka o pojemności min. 50 dm3, 

b) oświetlenie wewnętrzne, dwustopniowe jasne/ciemne. Oświetlenie nocne, 

c) fotel pilota za 1 drzwiami, wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa, 

d) indywidualne panele sterowania dla pasażerów z nadmuchami, lampkami, 

e) rolety przeciwsłoneczne dla kierowcy na szybie przedniej i bocznej, 

f) pojazd wyposażony w zewnętrzny wskaźnik temperatury. 

10) Wyposażenie dodatkowe pojazdu w luku bagażowym: 

a) fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta 

podwozia, 

b) trójkąt ostrzegawczy, sygnalizator ostrzegawczy - lampa pojedyncza typu kogut 

mocowana na magnes lub inny sposób. Tablica informacyjna LED z wyświetlaczem 

AUTOBUS SZKOLNY (o wymiarach nie mniejszych niż 95 x 16 cm) zamontowana w 

górnej części szyby przedniej.  

c) apteczka pierwszej pomocy przed medycznej, 

d) dodatkowy komplet lusterka bocznego wraz z wysięgnikiem umożliwiający wymianę 

lusterka podczas postoju, 

e) gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego min. 6 kg – 2 szt., 

f) wąż, zapewniający możliwość pompowania kół autobusu z własnego zbiornika na 

sprężone powietrze, 

g) dwa kliny pod koła, 

h) podnośnik hydrauliczny dedykowany dla dostarczanego pojazdu, 

i) kamizelka odblaskowa. 

7. Ponadto przedmiotem zamówienia jest: 

1) udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na autobusy oraz na wszelkie urządzenia  

i wyposażenie w nim wmontowane (zawarte), 

2) dostawa oprogramowania urządzeń pojazdów oraz wyposażenia, w tym aktualizacja 

oprogramowania oraz baz danych, 

3) wydanie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej pojazdów, w tym instrukcji obsługi  

w języku polskim, 

4) udzielenie licencji na oprogramowanie dostarczonych wraz z autobusami urządzeń  

i wyposażenia, 

5) udzielenie pomocy serwisowej, 

6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 
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§ 2 

[postanowienia wstępne] 

1. Wykonawca szczegółowo zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosi do niego 

uwag, co potwierdza podpisem na niniejszej umowie złożonym przez osobę uprawnioną. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy godnie z wymaganiami 

określonymi w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z najwyższa 

starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego. 

Wykonawca obowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa krajowego i wspólnotowego. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 3 

[termin realizacji] 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez uwag. 

3. Ryzyko związane z terminową realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

§ 4 

[osoby upoważnione do kontaktu] 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia jest: 

 Pani Renata Skalska – Członek Zarządu, kom. 504 394 942 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia jest: 

 …………………………………….. 

§ 5 

[odbiór przedmiotu umowy] 

1. Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nienaprawiany, nieużywany do 

jazd testowych, wyprodukowany w 2020 roku, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. Pojazd ma posiadać homologację wystawioną 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 110 ze zm.). 

2. Wykonawca dostarczy na własny koszt autobusy stanowiące przedmiot niniejszej umowy  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie określonym w § 3 umowy. W ramach 

czynności odbiorowych Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia jazdy 

próbnej, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz przeprowadzi szkolenie 

pracowników Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy 

nie później niż 10 dni przed planowaną datą dostarczenia autobusów. Wraz ze zgłoszeniem 

Wykonawca wskaże swoich przedstawicieli uprawnionych do uczestniczenia w czynnościach 

odbiorowych pojazdu oraz podpisania protokołu odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, w dzień roboczy tj.: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-15:00. 

4. Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca wykona na własny koszt tzw. 

przegląd zerowy każdego autobusu, który zostanie odnotowany w książce gwarancyjnej pojazdu. 

5. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu przez Zamawiającego, że każdy autobus,  

w szczególności: 

1) jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, treścią umowy łączącej strony oraz ofertą 

Wykonawcy, 

2) jest kompletny i nadaje się do użytku, zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) nie posiada widocznych uszkodzeń, 
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4) posiada dokumenty niezbędne do jego  zarejestrowania (m.in. świadectwo homologacji, 

karta pojazdu), które zostaną przekazane Zamawiającemu. 

6. W ramach czynności odbioru zostanie przeprowadzona jazda próbna autobusami na trasie nie 

krótszej niż 50 km. Jazdę próbną wykona kierowca Wykonawcy przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego uczestniczących w procedurze odbioru pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wykonania jazdy próbnej autobusami przeprowadzonej przez wyznaczonego przez 

siebie kierowcę. 

7. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu instrukcje obsługi każdego pojazdu  

i urządzeń / wyposażenia wmontowanych w pojeździe (w tym licencje na oprogramowanie 

urządzeń / wyposażenia) oraz dokumentację techniczno-eksploatacyjną, jak również inną 

dokumentację, która wedle wiedzy Wykonawcy może mieć znaczenie w okresie użytkowania / 

eksploatacji pojazdów przez Zamawiającego, w szczególności: 

1) schematy zespołu napędowego, 

2) schematy układów pneumatycznych,  

3) schematy układów hydraulicznych, 

4) schematy układów ogrzewania i klimatyzacji, 

5) schematy układów elektrycznych, 

6) katalogi części zamiennych. 

Dokumentacja ma być sporządzona w języku polskim i przekazana w formie papierowej (dwa 

komplety) oraz elektronicznej. 

8. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli nie będzie on spełniać 

wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym w umowie i opisie 

przedmiotu zamówienia). Skutki nieodebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w całości 

obciążają Wykonawcę. 

9. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, na zasadach 

określonych poniżej:  

1) w przypadku braku uwag do dostarczonego przedmiotu umowy zostanie podpisany przez 

strony protokół odbioru bez uwag. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury 

VAT, 

2) w przypadku, gdy protokół odbioru będzie zawierał informacje o wadach/usterkach lub/i 

brakach stwierdzonych podczas odbioru (w tym o niespełnieniu warunków wskazanych w 

ust. 6 niniejszego paragrafu), podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez 

strony protokół potwierdzający usunięcie wad/usterek oraz uzupełnienie braków 

stwierdzonych podczas odbioru zwany protokołem odbioru bez uwag.  

10. Czynności związane z rejestracją autobusów po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag 

Zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt. W przypadku, gdy na 

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, nie będzie możliwa rejestracja i 

dopuszczenie pojazdów do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem autobusów do 

polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi poniesie 

Wykonawca. 

11. Z chwilą podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez 

uwag, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności obu autobusów stanowiących 

przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 6 

[szkolenie pracowników] 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie do 

przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi pojazdu. Szkolenie 

pracowników odbędzie się podczas procedury odbioru autobusów w siedzibie Zamawiającego. 

2. Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca wyda Zamawiającemu i przeszkolonym pracownikom 

stosowne zaświadczenie potwierdzające fakt odbycie szkolenia oraz jego zakres. 
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§ 7 

[wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

......................................................... zł brutto 

słownie: ..................................................................................................................................... 

w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... 

......................................................... zł netto 

słownie: ..................................................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 

niniejszej umowy, w szczególności: koszty dostawy autobusów, podatki, koszty dokumentacji, 

koszty szkoleń, koszty przygotowania projektu reklamy i jego wykonania w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, udzielenia licencji, koszty serwisu oraz gwarancji i rękojmi za wady, ryzyko 

Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, a także wszelkie koszty, których 

Wykonawca wcześniej nie przewidział i wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy. 

§ 8 

[rozliczenie przedmiotu umowy] 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą VAT płatną po wykonaniu przez 

Wykonawcę całości przedmiotu umowy.  

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru bez 

uwag. 

3. Fakturę należy doręczyć na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”  

Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.  

§ 9 

[gwarancja i rękojmia za wady] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na dwa dostarczone autobusy 

stanowiące przedmiot niniejszej umowy.  

2. Wykonawca od dnia odbioru każdego autobusu (potwierdzonego podpisanym przez strony 

protokołem odbioru bez uwag) gwarantuje bezusterkową, stałą i nieprzerwaną eksploatację 

pojazdów, urządzeń i wyposażenia, a w razie awarii lub uszkodzenia ich naprawę albo wymianę 

na nowe w przypadku ujawnienia usterek lub wad na zasadach i warunkach określonych treścią 

niniejszej umowy.  

3. Gwarancja i rękojmia za wady udzielona przez Wykonawcę obejmuje całe pojazdy, całe 

urządzenia oraz całe wyposażenie, a także oprogramowanie. Gwarancja i rękojmia za wady nie 

jest wyłączona lub ograniczona w zakresie elementów i części pojazdu ulegających naturalnemu 

zużyciu lub uszkodzeniu w toku zwykłej eksploatacji a także zużytych, uszkodzonych lub 

zniszczonych na skutek warunków eksploatacji. Gwarancja i rękojmia za wady nie jest zależna od 

jakichkolwiek dodatkowych warunków w zakresie eksploatacji, serwisu lub konserwacji.  

4. Mając powyższe na uwadze Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji i 

rękojmi za wady w następującym zakresie: 

1) na okres 2 lat na całość pojazdów [z zastrzeżeniem pkt 4 Oferty Wykonawcy – Załącznik 

nr 1 do SIWZ] bez ograniczeń i wyłączeń, w tym dotyczących elementów ulegających 

zużyciu (ogumienie, wycieraczki, żarówki, części, elementy hydrauliczne itd.), bez limitu 

kilometrów, maksymalnego lub minimalnego czasu eksploatacji, bez wyłączeń lub 

ograniczeń co do warunków eksploatacji, serwisu lub konserwacji, obejmującą także 

wymianę wszystkich materiałów, płynów eksploatacyjnych, poszczególnych części, 
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podzespołów, elementów potrzebnych do eksploatacji pojazdu, co oznacza, że zobowiązany 

jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek i niesprawności i uszkodzeń pojazdu, 

części albo wmontowanego urządzenia, które wystąpiło w tym okresie, albo istniało w tym 

okresie a ujawniło się później, a także wymiany elementów, płynów zużytych albo 

niesprawnych, albo których okres eksploatacji upłynął oraz pokrycia kosztów poniesionych w 

celu realizacji zobowiązania gwarancyjnego, 

2) na okres 8 lat na występowanie korozji poszyć zewnętrznych, podwozia oraz szkieletu 

nadwozia i podwozia, co oznacza, że gwarantuje, iż korozja lub przełomy zmęczeniowe lub 

inne pęknięcia nie wystąpią w tym okresie, a w przypadku, gdyby korozja lub przełomy 

zmęczeniowe lub inne pęknięcia wystąpiły, zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany całych 

elementów na których to wystąpiło. Gwarancja i rękojmia za wady Wykonawcy nie jest 

wyłączana ani ograniczana, nie zastrzeżono także dodatkowych warunków wykonania 

uprawnień, w szczególności: nie ma obowiązku wykonywania przez Zamawiającego 

dodatkowych konserwacji w okresie na jaki udzielono gwarancji i rękojmi za wady, brak 

limitu kilometrów, brak limitu godzin eksploatacji, nie ustalono szczególnych warunków 

eksploatacji, nie ustanawia się zakazu umieszczenia i usuwania reklam wykonanych 

techniką wyklejania folią, brak zakazu umieszczenia informacji dla pasażerów wewnątrz i na 

zewnątrz pojazdów, brak zakazu montażu urządzeń służących wykonaniu zadań przez 

pojazd.  

3) na okres 5 lat na powłoki lakiernicze, co oznacza, że zachowają one swoje właściwości 

ochronne przez wskazany okres. Charakteryzować się będą odpowiednią twardością, 

odpornością na ścieranie, uderzenia, elastycznością, przyczepnością do podłoża, 

odpornością na działanie światła nie tracąc koloru i właściwości pod wpływem światła lub 

podwyższonej temperatury. Odporne na działanie czynników chemicznych oraz smarów  

i klejów (zwłaszcza z folii samoprzylepnych stosowanych w nośnikach reklamy), odpornością 

na oddzielanie się od podłoża. Właściwości tych powłoki nie będą tracić na skutek działania 

czynników atmosferycznych, środków chemicznych stosowanych w drogownictwie zimą,  

a także na skutek mycia pojazdów w myjniach mechanicznych.  

5. Wykonawca zawsze odbiera i wydaje pojazd na swój koszt i ryzyko.  

6. Postanowienia umowy są nadrzędne nad postanowieniami zawartymi w dokumencie 

gwarancyjnym Wykonawcy. 

7. Producent pojazdów musi posiadać sieć serwisową „SERWIS 24H” na terenie UE oraz 

dodatkowo serwis oferowanych autobusów w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewnia nieodpłatną pomoc własnej stacji serwisowej oraz nieodpłatną obsługę 

przez serwis mobilny w siedzibie Zamawiającego. Wykonanie naprawy przez serwis mobilny 

nastąpi na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach seryjnych (które wystąpiły w innych pojazdach 

i zachodzi prawdopodobieństwo, że wystąpią w pojazdach będących w posiadaniu 

Zamawiającego) i zleci niezwłocznie usunięcie tych wad, na swój koszt oraz ryzyko, także po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. W przypadku gdyby usunięcie takich wad mogło 

nastąpić wyłącznie w siedzibie Wykonawcy zapewni pojazd zastępczy o takich samych 

parametrach. 

10. Jeżeli w związku z naprawą dokonywaną w okresie gwarancji i rękojmi za wady pojazd zostanie 

wyłączony z użytkowania na okres powyżej 14 dni, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy o tych 

samych parametrach lub pokryje koszty najmu takiego pojazdu. 

11. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie z ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonywania na własny koszt wszelkiej niezbędnej obsługi technicznej związanej z 

eksploatacją pojazdów Zamawiającego, zgodnie z instrukcją obsługi pojazdów i dokonywania 

stosownych adnotacji w książkach przeglądów obejmujących m.in.: 

1) przeglądy okresowe wskazane przez producenta pojazdów, 

2) wymiana oleju, filtrów oleju, filtrów powietrza (we wszystkich podzespołach), 

3) przeglądy i naprawy układów hamulcowych tj. m.in. wymiana tarcz, klocków hamulcowych, 

innych usterek mogących nastąpić, a nie wskazanych w niniejszym punkcie, 
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4) wszelkie obsługi i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w tym: przeglądy okresowe wraz z 

wymianą filtrów, uszkodzonych części, uzupełnieniem czynnika chłodzącego, oczyszczanie 

całego układu, dezynfekcja oraz wszelkich innych uszkodzeń, bądź też czynności 

niewskazanych w niniejszym punkcie, 

5) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, 

6) wykonanie wszelkich pozostałych prac niezbędnych dla utrzymania w pełnej sprawności 

dostarczonych pojazdów w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, na warunkach 

określonych niniejszą umową. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania harmonogramu prac 

przeglądowo-obsługowych wynikających z instrukcji obsługi pojazdów. W tym celu, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przeglądu na minimum 5.000 km przebiegu 

do wymaganego limitu określonego w instrukcji obsługi. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

na minimum 7 dni przed przystąpieniem do prac przeglądowo-obsługowych o terminie ich 

realizacji. 

13. Wykonanie obsług technicznych Wykonawca potwierdzi stosownym wpisem w książce obsługi 

pojazdu. 

14. W przypadku wystąpienia wad / napraw pojazdu Wykonawca przedłuży okres gwarancji i rękojmi 

za wady oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy o czas od zgłoszenia do usunięcia 

wad / wykonania napraw. 

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

16. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

§ 10 

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w jednej z form opisanych w SIWZ, tj.: 

…………………… zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………… 

Strony postanawiają, że: 

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

(tj. od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag) i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego 

okresu. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiający wystąpi do Gwaranta / 

Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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§ 11 

[kary umowne] 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą  

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym § 3 ust. 1 umowy –  

w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji  

i rękojmi za wady – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony 

po upływie ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za realizowanie przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej zapisami, wbrew jej zapisom lub 

w sposób nienależyty – w wysokości 10 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

4) za niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

udzielonych dodatkowych kryteriów ofert – w wysokości 10 000,00 zł, 

5) za niezorganizowanie lub nienależyte zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży z 

Gminy Stare Babice do zakładu produkcyjnego celem zapoznania się z procesem 

produkcyjnym lub montażem autobusów, w ramach dodatkowego kryterium oceny ofert, w 

przypadku, gdy Wykonawca uzyskał z tego tytułu dodatkowe punkty – w wysokości 

10 000,00 zł, 

6) za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie niniejszej umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia 

odstąpienia nadal są należne. 

3. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. 

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich 

naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, 

w szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub/i 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub/i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady.  

§ 12 

[odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów czy kar, ze zwrotem wszelkich dokonanych na rzecz Wykonawcy wpłat: 

1) w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 

ust. 1 umowy przekryczy 30 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął Wykonawcy termin wykonania przedmiotu umowy, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres 30 dni 

od dnia podpisania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach, 

3) w przypadku, gdy autobus nie nadaje się do umówionego użytku, w szczególności na skutek 

jego wad. Uprawnienie to aktualizuje się w przypadku, gdy na skutek wad dokonano 

wymiany pojazdu i pomimo wymiany, w pojeździe ujawniły się wady obligujące Wykonawcę 

do ponownej wymiany pojazdu, albo Wykonawca, pomimo, że zachodzą przesłanki 

uzasadniające konieczność wymiany pojazdu na wolny od wad, odmawia dokonania 

wymiany. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia tych okoliczności, 
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4) w przypadku niewypłacalności Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości 

lub postępowania restrukturyzacyjnego, wszczęcia jego likwidacji, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego wobec Wykonawcy lub dokonania zajęcia lub obciążenia majątku 

Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie 

uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnym interesom bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w okolicznościach, o których mowa w art. 145a Pzp. 

§ 13 

[spór] 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

[zmiana adresu Wykonawcy] 

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 

Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką 

korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi 

strony uznają za doręczoną. 

§ 15 

[zmiana umowy] 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy  

w stosunku do treści oferty polegających na zmianie terminu wykonania umowy, zmianie 

sposobu realizacji umowy, zmianie wynagrodzenia Wykonawcy. 

1) Zmiana terminu wykonania umowy dopuszczalna jest w przypadku: 

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, w 

zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Zmiana sposobu realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadku: 

a) zmian technologicznych, w szczególności w przypadku: 

a. pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów jego eksploatacji, 

b. pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c. konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

b) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 
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c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w 

zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia stron niniejszej umowy, 

3) Zmiana stawki podatkowej. W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie 

wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji 

niniejszej umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia 

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę 

umowy: 

1) zmiana osób upoważnionych do kontaktu w zakresie realizacji umowy, 

2) zmiana konta bankowego Wykonawcy, 

3) zmiana adresu Wykonawcy. 

§ 16 

[przelew wierzytelności] 

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 17 

[inne przepisy] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 18 

[egzemplarze umowy] 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron. 

PODPISANO 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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32. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów 

turystycznych z ilością miejsc siedzących 51 + 2, o całkowitej długości nie większej niż 12 500 

mm, dwudrzwiowych, z drzwiami o układzie 1 – 1 – 0, wyposażonymi w silnik diesla o normie 

emisji spalin EURO 6.  

2. Oferowane pojazdy muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie  

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110  

ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz posiadać świadectwo homologacji. 

3. Podstawowe parametry użytkowe pojazdów: 

1) Gabaryty: 

a) długość pojazdu  max 12500 mm, 

b) szerokość pojazdu  max 2550 mm, 

c) wysokość pojazdu  max 3870 mm. 

2) Minimalna ilość miejsc siedzących 51 + 2 miejsca dla kierowcy i pilota. 

3) Ilość drzwi pasażerskich 2 w układzie 1 – 1 – 0. 

4) Pojazd wyposażony w silnik produkowany seryjnie, o zapłonie samoczynnym z 

turbodoładowaniem, spełniający wymagania czystości spalin według normy min. EURO 6  

i mocy nie mniejszej niż 270 kW. Silnik ulokowany w tylnej części pojazdu. 

5) Wysokość wnętrza w przejściu min. 200 cm w najmniej korzystnym punkcie (bez stopnia 

wejściowego na fotele mierzona w najmniej korzystnym miejscu). 

6) Zespół napędowy jednego producenta (silnik, most, skrzynia biegów, retarder), Nadwozie 

wykonane ze stalowych profili zabezpieczonych antykorozyjnie. 

7) Pojemność zbiornika paliwa min. 380 dm3. 

8) Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniej niż 100 km/h. Pojazd wyposażony w 

wymagane systemy elektroniczne gwarantujące osiągnięcie wskazanej prędkości 

minimalnej. 

9) Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 roku. 

10) Kolor autobusu – biały. 

4. Podwozie pojazdu. 

1) Pojazd wyposażony w dwie osie w układzie napędowym 4x2. 

2) Skrzynia biegów min. 8 biegów do przodu. Skrzynia biegów wyposażona w pełni 

automatyczny system zmiany biegów dobierający biegi na podstawie konkretnych warunków 

jazdy, z możliwością manualnej zmiany biegów. 

3) Pojazd wyposażony w retarder hydrauliczny sterowany ręcznie i nożnie uruchamiany 

pedałem hamulca. 

4) Czujnik przeciwpożarowy z przewodem detekcyjnym do monitorowania komory silnika. 

5) Hamulec przystankowy uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami. 

6) Pojazd wyposażony w pneumatyczne hamulce tarczowe na wszystkich kołach. Wymagane 

oddzielne obwody dla kół przedniej i tylnej osi. System potrójnego bezpieczeństwa z funkcją 

automatycznej korekty toru jazdy, pozwalający uniknąć wypadnięcia z trasy podczas 

pokonywania łuku (zakrętu), działający w warunkach utraty przyczepności kół oraz system 

kontroli trakcji i system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania. 

7) Zawieszenie pojazdu pneumatyczne, stabilizowane, z możliwością regulacji wysokości 

podczas jazdy przy przejeżdżaniu przez przeszkody. Stabilizatory osi przedniej i tylnej. 

8) Alternatory w układzie powielonego, niezależnego zasilania, w ilości min. 2 szt. o mocy 

zapewniające pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną podczas użytkowania 

pojazdu, w tym długotrwałego postoju, przy włączonych odbiornikach prądu wewnątrz 

pojazdu. 

5. Nadwozie pojazdu. 

1) Drzwi wejściowe do pojazdu z przodu oraz w środku pojazdu przed tylna osią. Drzwi 

wejściowe sterowane elektropneumatycznie, otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe z 

przodu oraz po środku pojazdu. Układ drzwi 1+1+0. Pojazd należy wyposażyć w system 
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zapobiegający przed przytrzaśnięciem pasażera w drzwiach. Drzwi sterowane włącznikiem z 

miejsca kierowcy. Awaryjne otwieranie drzwi z zewnątrz i wewnątrz włącznikiem 

umieszczonym bezpośrednio przy wejściach. 

2) Szyba przednia z filtrem UV, ogrzewana elektrycznie. Szyby boczne przyciemniane. 

Otwierane okno kierowcy elektrycznie, z pojedynczą, podgrzewaną szybą. Szyba czołowa 

wyposażona w roletę dwu lub jedną częściową sterowaną elektrycznie. Roleta słoneczna na 

szybie bocznej kierowcy sterowana manualnie lub elektrycznie.  

3) Ogrzewanie pojazdu - wodne, poprzez grzejniki konwektorowe. Niezależny agregat 

grzewczy o mocy grzewczej min. 30 kW. Klimatyzacja dachowa zintegrowana z możliwością 

grzania dachowego, oraz ogrzewaną i klimatyzowaną przestrzenią pracy kierowcy, z 

możliwością osobnej regulacji niż przedział pasażerski. Sterownik kontrolujący wszystkie 

parametry ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w pojeździe (sterowanie automatyczne). 

Klimatyzacja pojazdu o mocy min. 25 kW. 

4) Wentylacja wymuszona kanałami sufitowymi, dwie uchylne klapy dachowe służące również 

jako wyjścia bezpieczeństwa. Indywidualne nawiewy dla pasażerów. Sterownik wspólny z 

układem ogrzewania i klimatyzacji. 

5) Wnętrze pojazdu klimatyzowane (klimatyzacja z funkcją ogrzewania). Nawiew realizowany 

kanałami sufitowymi. Oddzielna klimatyzacja dla kierowcy i pasażerów. 

6) Siedzenia typu turystycznego – wysokie, z odchylanym oparciem, wyposażone w 

podłokietniki od strony przejścia. Podnóżki i siatki przy wszystkich siedzeniach. Pasy 

bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach - trzypunktowe. Siedzenia pokryte materiałem 

łatwym w utrzymaniu czystości o wysokiej estetyce - welur. Odległość pomiędzy siedzeniami 

poszczególnych rzędów, mierzona na poziomie siedzenia (przy maksymalnym ustawieniu 

oparć do pionu) nie mniejsza niż 70 cm. 

7) Fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany z zagłówkiem i podłokietnikami (dopuszcza się 

zagłówek zintegrowany z fotelem). Wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa 

zintegrowane z fotelem. Ergonomicznie ukształtowany, wyposażony w zintegrowany system 

pneumatyczny, umożliwiający indywidualne dostosowanie kształtu oparcia do kształtu ciała 

kierowcy. Podparcie lędźwiowe zapewniające kręgosłupowi naturalną pozycję. Możliwość 

wielostopniowej regulacji. 

8) Wykończenie wnętrza pojazdu: 

a) sufit i ściany boczne wnętrza nadwozia wyłożone tkaniną lub łatwo zmywalnymi 

materiałami tapicerskimi – welur, 

b) podłoga wyłożona wykładzina PVC, 

c) w oknach zasłony, 

d) dywaniki w przejściu i w miejscu pracy kierowcy, 

e) kolorystyka wnętrza pojazdu w zakresie wykładziny sufitowej, dywanów 

wykładzinowych – podłogowych i tapicerki obiciowej siedzeń w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym (kolorystyka siedzeń zostanie ustalone pomiędzy stronami na etapie 

realizacji zamówienia – Zamawiający bezwzględnie musi zaakceptować kolorystykę). 

9) Przestrzeń bagażowa pod pokładem o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 6,5 m
3
. Klapy 

bagażników wykonane z materiałów lekkich otwierane pneumatycznie ze stanowiska 

kierowcy równolegle do linii pojazdu. Półki bagażowe (otwarte) nad miejscami siedzącymi. 

Dodatkowe, zamykane schowki dla kierowcy wewnątrz autobusu. Oświetlenie komory 

bagażowej. 

6. Wyposażenie pojazdu. 

1) Kolumna kierownicza z regulacją położenia w minimum dwóch płaszczyznach i blokadą. 

Wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego. 

2) Pojazd wyposażony co najmniej w: 

a) tachograf cyfrowy, 

b) tempomat (aktywny - utrzymujący odległość od pojazdu poprzedzającego z funkcją 

awaryjnego zatrzymywania pojazdu w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa) ze 

sterowaniem w kierownicy lub kolumnie kierownicy, 
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c) system hamowania awaryjnego. Asystent pasa ruchu sygnalizowany akustycznie bądź 

poprzez wibrację z możliwością dezaktywacji, 

d) gniazdo USB z funkcją do ładowania np. telefonu komórkowego, 

e) zapalniczka 24 V w obszarze tablicy rozdzielczej, 

f) elektroniczny immobilizer, 

g) schowek zamykany w obszarze półki bagażowej lewej przedniej 

h) na desce rozdzielczej wyświetlacz, przekazujący kierowcy bieżące informacje o stanie 

pojazdu i wyniki diagnostyki pojazdu (informacje o aktualnych funkcjach). 

3) Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. 

Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. Pojazd wyposażony w kamerę 

monitorującą strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być 

przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na 

terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwości uszkodzeń mechanicznych. 

Obraz z kamery cofania wyświetlany na desce rozdzielczej – wyświetlacz o średnicy min. 7’’. 

Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dopuszcza się 

odstąpienie od wymaganej osłony w przypadku, gdy kamera jest montowana fabrycznie i 

jest zintegrowana z elementem nadwozia pojazdu 

4) Kamera drzwi środkowych. 

5) W pojeździe należy zastosować wielosezonowe ogumienie bezdętkowe na stalowych lub 

aluminiowych felgach. W przypadku zaoferowania felg stalowych pojazd musi posiadać 

chromowane kołpaki. Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, przewożone w 

autobusie. Pojazd wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach. 

6) Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie. Zewnętrzne lusterko 

szerokokątne po prawej stronie. Dopuszcza się stertowanie ręczne luterka dojazdowego 

krawężnikowego przedniego. 

7) Oświetlenie komory silnika oraz dodatkowe gniazdo 12V lub 24V. 

8) Pojazd wyposażony w pokładowy system audio-video przystosowany do montowania w 

autobusach, składający się z następujących elementów: 

a) odtwarzacza DVD z dwoma monitorami LCD jeden monitor 22’’ zamontowany z przodu 

autokaru i drugi monitor 15’’ zamontowany przy drzwiach środkowych autokaru. 

Dopuszcza się odtwarzacz DVD z dwoma monitorami LCD 19’’, 

b) radioodbiornika z odtwarzaczem CD, 

c) mikrofonu dla kierowcy, 

d) mikrofonu dla pilota, 

e) wzmacniacza, 

f) głośnika dla kierowcy zamontowany w desce rozdzielczej pojazdu lub okolicy fotela 

kierowcy, 

g) głośników w przedziale pasażerskim. 

9) Wyposażenie dodatkowe pojazdu w przedziale pasażerskim: 

a) min. jedna lodówka o pojemności min. 50 dm3, 

b) oświetlenie wewnętrzne, dwustopniowe jasne/ciemne. Oświetlenie nocne, 

c) fotel pilota za 1 drzwiami, wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa, 

d) indywidualne panele sterowania dla pasażerów z nadmuchami, lampkami, 

e) rolety przeciwsłoneczne dla kierowcy na szybie przedniej i bocznej, 

f) pojazd wyposażony w zewnętrzny wskaźnik temperatury. 

10) Wyposażenie dodatkowe pojazdu w luku bagażowym: 

a) fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta 

podwozia, 

b) trójkąt ostrzegawczy, sygnalizator ostrzegawczy - lampa pojedyncza typu kogut 

mocowana na magnes lub inny sposób. Tablica informacyjna LED z wyświetlaczem 

AUTOBUS SZKOLNY (o wymiarach nie mniejszych niż 95 x 16 cm) zamontowana w 

górnej części szyby przedniej.  

c) apteczka pierwszej pomocy przed medycznej, 
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d) dodatkowy komplet lusterka bocznego wraz z wysięgnikiem umożliwiający wymianę 

lusterka podczas postoju, 

e) gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego min. 6 kg – 2 szt., 

f) wąż, zapewniający możliwość pompowania kół autobusu z własnego zbiornika na 

sprężone powietrze, 

g) dwa kliny pod koła, 

h) podnośnik hydrauliczny dedykowany dla dostarczanego pojazdu, 

i) kamizelka odblaskowa. 

7. Ponadto przedmiotem zamówienia jest: 

1) udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na autobusy oraz na wszelkie urządzenia  

i wyposażenie w nim wmontowane (zawarte), 

2) dostawa oprogramowania urządzeń pojazdów oraz wyposażenia, w tym aktualizacja 

oprogramowania oraz baz danych, 

3) wydanie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej pojazdów, w tym instrukcji obsługi  

w języku polskim, 

4) udzielenie licencji na oprogramowanie dostarczonych wraz z autobusami urządzeń  

i wyposażenia, 

5) udzielenie pomocy serwisowej, 

6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 

Wspólny słownik CPV: 

L.p.   

1. Autobusy i autokary 34121000-1 

33. Kluczowe części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp. 

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać osobiście. 


