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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363196-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2017/S 177-363196
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Lenartowicza 73
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Gruchała
Tel.: +48 322635016
E-mail: bzp@pkm.pl
Faks: +48 322927445
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkm.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pkm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych do autobusów, zwanych
dalej „częściami i materiałami” wraz z obsługą magazynów dla PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu.
Numer referencyjny: U/PN/2017/03/2

II.1.2)

Główny kod CPV
34300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów
eksploatacyjnych do autobusów, zwanych dalej „częściami i materiałami” wraz z obsługą magazynów dla PKM
Sp. z o.o. w Sosnowcu.
2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części zwane dalej zadaniem nr 1 oraz zadaniem nr 2.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000
34330000
44531400
44532200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 oraz oddział zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej
przy al. Piłsudskiego 60.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) zadaniem nr 1- obejmuje sukcesywne dostawy:
a) części do autobusów Solaris – wykaz części stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
b) pasków klinowych– wykaz pasków klinowych stanowi załącznik nr 12 do SIWZ,
c) filtrów– wykaz filtrów stanowi załącznik nr 17 do SIWZ,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000
34330000
31532920
44440000
44531400
44531600
44532200
42514310
42514320
42913300
42913400
34941100
44212510
44310000
44167400
34322000
31211300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 oraz oddział zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej
przy al. Piłsudskiego 60.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 2- obejmuje' sukcesywne dostawy:
a) części do autobusów MAN – wykaz części stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,
b) części do autobusów Mercedes – wykaz części stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,
c) części do autobusów Jelcz – wykaz części stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
d) żarówek ,świetlówek, świateł do jazdy dziennej, taśm świecących – wykaz żarówek i świetlówek świateł do
jazdy dziennej oraz taśm świecących stanowi załącznik nr 10 do SIWZ,
e) łożysk – wykaz łożysk stanowi załącznik nr 11 do SIWZ,
f) artykułów elektrycznych – wykaz artykułów elektrycznych stanowi załącznik nr 13 do SIWZ,
g) artykułów wykonanych z metali kolorowych i stali – wykaz artykułów wykonanych z metali kolorowych i stali
stanowi załącznik nr 14 do SIWZ,
h) śrub, nakrętek, podkładek, blachowkrętów oraz nitów – wykaz śrub, nakrętek, podkładek, blachowkrętów
oraz nitów stanowi załącznik nr 15 do SIWZ,
i) materiałów pomocniczych – wykaz materiałów pomocniczych stanowi załącznik nr 16 do SIWZ,
j) lakierów i materiałów pomocniczych do lakierowania – wykaz lakierów i materiałów pomocniczych do
lakierowania stanowi załącznik nr 18 do SIWZ,
k) zacisków hamulcowych – wykaz zacisków hamulcowych stanowi załącznik nr 19 do SIWZ.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt: 1), 2), 3), 4) i 8) ustawy.
2. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w ust.1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w sekcji
III.1.2), III.1.3) oraz III.1.4), zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, sporządzone zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ” zakresie wskazanym przez
zamawiającego w SIWZ,
2) zobowiązanie innych podmiotów (w formie oryginału) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z potencjałów
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy.
3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) formularze – wykazy materiałów i części zawierające ceny całego asortymentu:
a) dla zadania nr 1 – stanowiące załączniki nr: 6, 12 i 17 do SIWZ,
(Zamawiający zaleca Wykonawcom dołączenie do oferty płyty CD z zawartością w/w załączników w formie
edytowanej do celów sprawdzenia poprawności wyliczenia ceny oferty),
b) dla zadania nr 2 – stanowiące załączniki od nr 7 do nr 11 oraz od nr 13 do nr 16 oraz nr 18 i nr 19 do SIWZ,
(Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć płytę CD z zawartością w/w załączników w formie edytowanej
do celów sprawdzenia poprawności wyliczenia ceny oferty),
2) formularz wyliczenia ceny oferty:
a) dla zadania nr 1 – stanowiący załącznik nr 20.1 do SIWZ,
b) dla zadania nr 2 – stanowiący załącznik nr 20.2 do SIWZ,
3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna,
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4) oświadczenie o % udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z
którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których
na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE – Zamawiający zaleca złożenie tego
oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez odpowiednie skreślenia sformułowania:
„przekracza 50 %*/nie przekracza 50 %*”
Wykonawcy zobowiązani są złożyć przedmiotowe oświadczenie odpowiednio do zadania dla którego składają
ofertę t. j.: dla zadania nr 1 lub (i) zadania nr 2.
5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia – w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez reprezentację nie wynikającą z dokumentu, o
którym mowa w części III ust. 4 pkt 4 rozdziału VII SIWZ; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie,
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach,
o których mowa w ust. 1 niniejszej sekcji, Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w rozdziale VII
części III ust 4, lub 14, lub 16 lub 18 SIWZ.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Powyższe oświadczenie Wykonawca może złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ przedmiotowego dokumentu nie należy dołączać do oferty.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej- w odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
— dla zadania nr 1 – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
— dla zadania nr 2 – 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).
2. Dokumenty, które przed udzieleniem zamówienia obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym przez niego terminie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert- Wykonawcy zobowiązani są złożyć przedmiotową informację odpowiednia do
zadania dla którego składają ofertę t. j.: dla zadania nr 1 lub (i) zadania nr 2;
2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, o którym mowa w pkt 1, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden wspólny dla tych zadań
dokument, pod warunkiem, że z informacji tej będzie wynikało posiadanie przez Wykonawcę środków
finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie łącznej dla obydwu zadań.
3. Zamawiający na każdym etapie postępowania może 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.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
dostawy części i materiałów do autobusów na łączną cenę minimum:
— dla zadania nr 1 – 700 000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100),
— dla zadania nr 2 – 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
Uwaga: W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych,
należy podać wyłącznie wartość dostaw już zrealizowanych; natomiast dla dostaw realizowanych w ramach
umów (dostaw) rozpoczętych (zawartych) wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert,
należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie; ilości te będą
brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie
uznany za spełniony (w odniesieniu do każdego z zadań) jeżeli spełni go samodzielnie jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. Dokumenty, które przed udzieleniem zamówienia obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym przez niego terminie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:
1) wykaz dostaw – o których mowa w ust. 1 powyżej- wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane-Wykonawcy zobowiązani są złożyć
przedmiotowy wykaz odpowiednio do zadania dla którego składają ofertę t. j.: dla zadania nr 1 lub (i) zadania nr
2, (Zamawiający zaleca złożenie tego wykazu w zakresie zadania nr 1 na druku stanowiącym załącznik nr 4a do
SIWZ, w zakresie zadania nr 2 na druku stanowiącym załącznik nr 4b do SIWZ);
2) dowody określające czy dostawy, o których mowa w pkt 1, 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;
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden wspólny dla tych zadań
dokument, pod warunkiem, że z dokumentu tego będzie wynikało:
— których zadań dokument dotyczy,
— że, Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w kwocie łącznej dla tych zadań.
3. Zamawiający na każdym etapie postępowania może 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.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi w zakresie oferty dla zadania nr 2,
że oferowane akumulatory, o których mowa w pozycji nr 1 załącznika nr 13 do SIWZ odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego t.j. posiadają cech, parametry techniczne i eksploatacyjne wymienione w ust.
1 tego załącznika w dodatkowych wymaganiach lub (i) wyjaśnieniach.
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2. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę w zakresie zadania nr 2 części (akumulatory)
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w ust. 2, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
złożył kartę techniczną produktu oferowanego akumulatora.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) dla zadania nr 1 – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
2) dla zadania nr 2 – 92 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Jeżeli Wykonawca, nie wniesie w wymaganym terminie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy,
jego oferta zostanie odrzucona.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy, żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) dla zadania nr 1 – w wysokości: 3 % ceny podanej w ofercie ( ceny oferty),
2) dla zadania nr 2 – w wysokości: 3 % ceny podanej w ofercie ( ceny oferty).

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (tzw. konsorcjum oraz spółki cywilne) muszą
spełnić następujące warunki:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia ust.
1, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt: 1, 2, 3, 4 oraz 8
ustawy, tj. każdy z wykonawców musi złożyć:
a) wraz z ofertą JEDZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.1.1) ust. 6 niniejszego ogłoszenia,
c) na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.1) ust. 5,
2) pozostałe wymagania określa SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł
umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/12/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 73, pokój nr 118.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w par 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 2016 r. Dz.U. poz 1126 zwanego dalej
rozporządzeniem:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w powyższym ust. 1 pkt 2 lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym ust. 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
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przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par 5 pkt
1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2
zdanie pierwsze stosuje się.
6. Pozostałe wymagania wobec tych wykonawców zawarte zostały w SIWZ.
II. Zamawiający informuje, że poza przesłankami wskazanymi w art. 89 ust. 1 ustawy odrzuci ofertę jeżeli
w oferowanych częściach zamiennych, podzespołach i materiałach eksploatacyjnych do autobusów udział
towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się
przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 % ( art.138 c. ust.1 pkt 4 ustawy) – Zamawiający oceni
ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, o którym mowa w sekcji
III.1.1) ust. 3 pkt 4.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

15/09/2017
S177
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 10

Dz.U./S S177
15/09/2017
363196-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 10

4. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI
ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2017
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