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1. Biuletynie Zamówień Publicznych 
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3. SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie 
http://inwest-kom.pl/przetargi w dniu 2017-07-11

1/27

http://inwest-kom.pl/przetargi


I. Nazwa (firma) oraz adres- Zamawiającego.......................................................................................4

II. Tryb udzielenia zamówienia................................................................................................................4

III. Opis przedmiotu zamówienia.............................................................................................................4

IV. Termin wykonania zamówienia..........................................................................................................5

V. Warunki udziału w postępowaniu......................................................................................................5

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp..........................................7

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.................................................................................................7

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-

10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.....................................10

IX. Wymagania dotyczące wadium........................................................................................................12

X. Termin związania ofertą....................................................................................................................12

XI. Opis sposobu przygotowania ofert..................................................................................................13

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.............................................................................15

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny...........................................................................................................16

XIV. Opis którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.........................................17

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego..................................................................................19

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....................................21

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach............................................................................................................................................................21

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia.......................................................................................................................................23

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.............25

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.....................................................................................25

2/27



XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli

zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień..................................................................................25

XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub

dopuszcza ich składanie......................................................................................................................................25

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.......................................25

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych...............25

XXV. Aukcja elektroniczna..........................................................................................................................25

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich

zwrot....................................................................................................................................................25

XXVII. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4..........................................................25

XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2;.....................25

XXIX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2...........................................26

XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a;..........................................................26

XXXI. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub

zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części......26

XXXII. Dynamiczny system zakupów...........................................................................................................26

XXXIII. Zaliczki..................................................................................................................................................26

XXXIV. Warunki zmiany umowy....................................................................................................................26

XXXV. Informacja o podwykonawcach.......................................................................................................27

XXXVI. Postanowienia końcowe....................................................................................................................27

XXXVII. Załączniki.............................................................................................................................................27

3/27



I.Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

INWEST-KOM  w Gniewie Sp. z o. o.

ul. Wiśś lana 6, 83-140 Gniew

wojewoś dztwo: pomorśkie

NIP: 5932124915, REGON: 191605137, KRS 0000110050

Tel.: 58 535 23 31, Fax: 58 535 23 18 w. 46

śtrona: www.inweśt-kom.pl 

e-mail: k  ontakt@inweśt-kom.pl  

godziny pracy: Pn, Wt, Czw od 7:00 do 15:00, SŚr od 7:00 do 16:00, Pt od 7:00 do 14:00 

II.Tryb udzielenia zamówienia

Pośtępowanie  o  udzielenie  zamoś wienia  publicznego  prowadzone  jeśt  w  trybie

przetargu nieograniczonego  na podśtawie art. 39 w związku z art. 10 uśt. 1 uśtawy

z dnia 29 śtycznia 2004 r. Prawo zamoś wienś  publicznych, zwanej dalej uśtawą, o wartośści

zamoś wienia  ponizżej  kwoty  okreśślonej  w  przepiśach  wydanych  na  podśtawie  art.  11

uśt. 8 uśtawy.

III.Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamoś wienia  jeśt:  dośtawa  w  formie  leaśingu  operacyjnego

fabrycznie nowego autobuśu międzymiaśtowego

2. Wśpoś lny Słownik Zamoś wienś :

CPV: 66.11.40.00-2 Uśługi leaśingu finanśowego

CPV: 34.12.10.00-1 Autobuśy i autokary

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5   

do SIWZ.

4. Wśkazanie  znakoś w  towarowych,  patentoś w  lub  pochodzenia,  zśroś dła

lub  śzczegoś lnego  proceśu,  odnieśienia  do  norm,  europejśkich  ocen  technicznych,

aprobat, śpecyfikacji technicznych i śyśtemoś w referencji technicznych.
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Ilekrocś  w niniejśzej  SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach śtanowiących załączniki

do  niniejśzej  SIWZ  przedmiot  zamoś wienia  zośtał  opiśany  przez  wśkazanie  znakoś w

towarowych,  patentoś w  lub  pochodzenia,  zś roś dła  lub  śzczegoś lnego  proceśu,  w  takim

przypadku w/w wśkazania traktowacś  nalezży jako podane przykładowo, a Zamawiający

dopuśzcza zaśtośowanie rozwiązanś  roś wnowazżnych.

Ilekrocś  w niniejśzej  SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach śtanowiących załączniki

do niniejśzej SIWZ przedmiot zamoś wienia zośtał  opiśany przez odnieśienie do norm,

europejśkich ocen technicznych, aprobat, śpecyfikacji technicznych i śyśtemoś w referencji

technicznych, zamawiający dopuśzcza rozwiązania roś wnowazżne opiśywanym.

IV.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamoś wienia: nie później niż 31.12.2017.

 V.Warunki udziału w postępowaniu

1. O  udzielenie  zamoś wienia  mogą  ubiegacś  śię  Wykonawcy,  ktoś rzy  nie  podlegają

wykluczeniu oraz śpełniają warunki udziału w pośtępowaniu.

2. O udzielenie zamoś wienia mogą ubiegacś śię Wykonawcy, ktoś rzy śpełniają warunki

dotyczące:

2.1.  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie okreśśla ww. warunku udziału w pośtępowaniu

2.2.   sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie okreśśla ww. warunku udziału w pośtępowaniu

2.3.   posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie okreśśla ww. warunku udziału w pośtępowaniu

3. Wykonawca  mozże  w  celu  potwierdzenia  śpełniania  warunkoś w  udziału

w  pośtępowaniu,  w  śtośownych  śytuacjach  oraz  w  odnieśieniu  do  konkretnego

zamoś wienia, lub jego częśści, polegacś  na zdolnośściach technicznych lub zawodowych lub

śytuacji  finanśowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotoś w,  niezalezżnie  od  charakteru

prawnego łączących go z nim śtośunkoś w prawnych.

4. Wykonawca, ktoś ry polega na zdolnośściach lub śytuacji innych podmiotoś w, muśi

udowodnicś  zamawiającemu, zże realizując zamoś wienie, będzie dyśponował niezbędnymi

zaśobami  tych  podmiotoś w,  w  śzczegoś lnośści  przedśtawiając  zobowiązanie  tych
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podmiotoś w do oddania mu do dyśpozycji niezbędnych zaśoboś w na potrzeby realizacji

zamoś wienia.

5. Zamawiający  ocenia,  czy  udośtępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty

zdolnośści  techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  śytuacja  finanśowa  lub  ekonomiczna,

pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  śpełniania  warunkoś w  udziału

w  pośtępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podśtawy

wykluczenia, o ktoś rych mowa w art. 24 uśt. 1 pkt 13-22.

6. Wykonawca,  ktoś ry  polega  na  śytuacji  finanśowej  lub  ekonomicznej  innych

podmiotoś w, odpowiada śolidarnie z podmiotem, ktoś ry zobowiązał śię do udośtępnienia

zaśoboś w,  za  śzkodę  ponieśioną  przez  zamawiającego  powśtałą  wśkutek

nieudośtępnienia tych zaśoboś w, chyba zże za nieudośtępnienie zaśoboś w nie ponośi winy.

7. Jezżeli  zdolnośści  techniczne  lub  zawodowe  lub  śytuacja  ekonomiczna  lub

finanśowa,  podmiotu,  o  ktoś rym  mowa  w  uśt.  3,  nie  potwierdzają  śpełnienia  przez

wykonawcę warunkoś w udziału w pośtępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotoś w

podśtawy  wykluczenia,  zamawiający  zżąda,  aby  wykonawca  w  terminie  okreśślonym

przez zamawiającego:

1) zaśtąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

2) zobowiązał śię do ośobiśtego wykonania odpowiedniej częśści zamoś wienia, jezżeli

wykazże zdolnośści  techniczne lub zawodowe lub śytuację finanśową lub ekonomiczną,

o ktoś rych mowa w uśt. 3.

8. Zamawiający mozże,  na kazżdym etapie pośtępowania,  uznacś,  zże wykonawca nie

pośiada  wymaganych  zdolnośści,  jezżeli  zaangazżowanie  zaśoboś w  technicznych  lub

zawodowych wykonawcy w inne przedśięwzięcia gośpodarcze wykonawcy mozże miecś

negatywny wpływ na realizację zamoś wienia.

9. Zamawiający  nie  okreśśla  w  przedmiotowej  SIWZ  śzczegoś lnego,  obiektywnie

uzaśadnionego,  śpośobu  śpełniania  przez  wykonawcoś w  wśpoś lnie  ubiegających  śię

o udzielenie zamoś wienia, warunkoś w udziału w pośtępowaniu, o ktoś rych mowa w uśt. 2

niniejśzego działu SIWZ.

10. Zamawiający nie okreśśla  warunkoś w realizacji  zamoś wienia przez wykonawcoś w,

wśpoś lnie ubiegających śię  o udzielenie zamoś wienia,  w inny śpośoś b  nizż  w przypadku

pojedynczych wykonawcoś w.
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VI.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje mozż liwośści wykluczenia wykonawcy na podśtawie art. 24

uśt. 5 uśtawy Pzp.

VII.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne ośświadczenia lub dokumenty na dzienś

śkładania ofert w zakreśie wśkazanym przez zamawiającego w niniejśzym dziale SIWZ.

Informacje zawarte w ośświadczeniu śtanowią wśtępne potwierdzenie,  zże  wykonawca

nie podlega wykluczeniu oraz śpełnia warunki udziału w pośtępowaniu.

2. Ośświadczenie, o ktoś rym mowa w uśt. 1, wykonawca śkłada w formie okreśślonej

przez Zamawiającego:

2.1. Ośświadczenie  wykonawcy  śkładane  na  podśtawie  art.  25a  uśt.  1  uśtawy

z dnia 29 śtycznia 2004 r. Prawo zamoś wienś  publicznych dotyczące śpełniania

warunkoś w udziału w pośtępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.2. Ośświadczenie  wykonawcy  śkładane  na  podśtawie  art.  25a  uśt.  1  uśtawy

z dnia 29 śtycznia 2004 r. Prawo zamoś wienś  publicznych dotyczące prześłanek

wykluczenia z pośtępowania (załącznik nr 3 do SIWZ).

3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w Dziale V SIWZ ust. 2, Wykonawca nie składa

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.1.

4. Wykonawca, ktoś ry powołuje śię na zaśoby innych podmiotoś w, w celu wykazania

braku iśtnienia wobec nich podśtaw wykluczenia oraz śpełniania, w zakreśie, w jakim

powołuje śię na ich zaśoby, warunkoś w udziału w pośtępowaniu zamieśzcza informacje

o tych podmiotach w ośświadczeniu, o ktoś rym mowa w uśt. 1.

5. Zamawiający zżąda aby wykonawca, ktoś ry zamierza powierzycś  wykonanie częśści

zamoś wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku iśtnienia wobec nich podśtaw

wykluczenia  z  udziału  w  pośtępowaniu  zamieśścił  informacje  o  podwykonawcach

w ośświadczeniu, o ktoś rym mowa w uśt. 1.

6. W  przypadku  wśpoś lnego  ubiegania  śię  o  zamoś wienie  przez  wykonawcoś w,

ośświadczenie,  o  ktoś rym  mowa  w  uśt.  1.  śkłada  kazżdy  z  wykonawcoś w  wśpoś lnie

ubiegających  śię  o  zamoś wienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  śpełnianie  warunkoś w

udziału  w  pośtępowaniu  oraz  brak  podśtaw  wykluczenia  w zakreśie, w ktoś rym kazżdy
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z  wykonawcoś w  wykazuje  śpełnianie  warunkoś w  udziału  w  pośtępowaniu  oraz  brak

podśtaw wykluczenia.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamoś wienia, wzywa wykonawcę, ktoś rego oferta

zośtała najwyzżej oceniona, do złozżenia w wyznaczonym, nie kroś tśzym nizż  5 dni, terminie

aktualnych  na  dzienś  złozżenia  ośświadczenś  lub  dokumentoś w  potwierdzających

okolicznośści, o ktoś rych mowa w art. 25 uśt. 1.

8. Jezżeli  z  uzaśadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  mozże  złozżycś  dokumentoś w

dotyczących śytuacji finanśowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

mozże  złozżycś  inny  dokument,  ktoś ry  w  wyśtarczający  śpośoś b  potwierdza  śpełnianie

opiśanego przez zamawiającego warunku udziału w pośtępowaniu.

9. Jezżeli jeśt to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu pośtępowania

o udzielenie zamoś wienia, zamawiający mozże na kazżdym etapie pośtępowania wezwacś

wykonawcoś w  do  złozżenia  wśzyśtkich  lub  niektoś rych  ośświadczenś  lub  dokumentoś w

potwierdzających,  zże  nie  podlegają  wykluczeniu,  śpełniają  warunki  udziału

w  pośtępowaniu,  a  jezżeli  zachodzą  uzaśadnione  podśtawy  do  uznania,  zże  złozżone

uprzednio  ośświadczenia  lub  dokumenty  nie  śą  juzż  aktualne,  do  złozżenia  aktualnych

ośświadczenś  lub dokumentoś w.

10. Jezżeli  wykonawca  nie  złozżył  ośświadczenia,  o  ktoś rym  mowa  w art.  25a  uśt.  1,

ośświadczenś  lub dokumentoś w potwierdzających okolicznośści, o ktoś rych mowa w art. 25

uśt.  1,  lub  innych  dokumentoś w  niezbędnych  do  przeprowadzenia  pośtępowania,

ośświadczenia  lub  dokumenty  śą  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wśkazane

przez zamawiającego wątpliwośści, zamawiający wzywa do ich złozżenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub do udzielania wyjaśśnienś  w terminie przez śiebie wśkazanym, chyba zże

mimo  ich  złozżenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśśnienś  oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewazżnienie pośtępowania.

11. Jezżeli  wykonawca nie  złozżył  wymaganych pełnomocnictw albo złozżył  wadliwe

pełnomocnictwa,  zamawiający  wzywa  do  ich  złozżenia  w  terminie  przez  śiebie

wśkazanym, chyba zże  mimo ich złozżenia oferta  wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby uniewazżnienie pośtępowania.

12. Zamawiający wzywa takzże,  w wyznaczonym przez śiebie terminie,  do złozżenia

wyjaśśnienś  dotyczących ośświadczenś  lub dokumentoś w, o ktoś rych mowa w art. 25 uśt. 1.

13. Jezżeli  wykaz,  ośświadczenia  lub inne złozżone  przez  wykonawcę dokumenty  budzą

wątpliwośści zamawiającego, mozże on zwroś cicś  śię bezpośśrednio do właśściwego podmiotu,

na  rzecz  ktoś rego  roboty budowlane,  dośtawy  lub  uśługi  były  wykonane,  a  w  przypadku
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śświadczenś  okreśowych  lub  ciągłych  śą  wykonywane,  o  dodatkowe   informacje   lub

dokumenty w tym zakreśie.

14. Wykonawca, ktoś ry podlega wykluczeniu na podśtawie art. 24 uśt. 1 pkt 13 i 14

oraz  16-20,  mozże  przedśtawicś  dowody  na  to,  zże  podjęte  przez  niego  śśrodki

śą  wyśtarczające  do  wykazania  jego  rzetelnośści,  w  śzczegoś lnośści  udowodnicś

naprawienie  śzkody  wyrządzonej  prześtępśtwem  lub  prześtępśtwem  śkarbowym,

zadośścśuczynienie pienięzżne za doznaną krzywdę lub naprawienie śzkody, wyczerpujące

wyjaśśnienie  śtanu  faktycznego  oraz  wśpoś łpracę  z  organami  śścigania  oraz  podjęcie

konkretnych śśrodkoś w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktoś re śą odpowiednie

dla  zapobiegania  dalśzym  prześtępśtwom  lub  prześtępśtwom  śkarbowym  lub

nieprawidłowemu pośtępowaniu wykonawcy.  Przepiśu zdania pierwśzego nie  śtośuje

śię,  jezżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono

prawomocnym wyrokiem śądu zakaz ubiegania śię o udzielenie zamoś wienia oraz nie

upłynął okreśślony w tym wyroku okreś obowiązywania tego zakazu.

15. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jezżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę

i  śzczegoś lne  okolicznośści  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wyśtarczające  dowody

przedśtawione na podśtawie art. 24 uśt. 8.

16. W przypadkach, o ktoś rych mowa w art. 24 uśt.  1 pkt 19,  przed wykluczeniem

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy mozż liwośścś  udowodnienia, zże jego

udział w przygotowaniu pośtępowania o udzielenie zamoś wienia nie zakłoś ci konkurencji.

Zamawiający wśkazuje w protokole śpośoś b zapewnienia konkurencji.

17. Zamawiający  mozże  wykluczycś  wykonawcę  na  kazżdym  etapie  pośtępowania

o udzielenie zamoś wienia.

18. W  celu  potwierdzenia  braku  podśtaw  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału

w pośtępowaniu na podśtawie art.  24 uśt.  1 pkt 23 zamawiający zżąda naśtępujących

dokumentoś w:

1) ośświadczenia wykonawcy o przynalezżnośści albo braku przynalezżnośści do tej

śamej  grupy  kapitałowej;  Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia

zamieśzczenia na śtronie internetowej informacji,  o ktoś rej mowa w art. 86

uśt. 5, przekazuje zamawiającemu ośświadczenie o przynalezżnośści lub braku

przynalezżnośści  do  tej  śamej  grupy  kapitałowej.  Wraz  ze  złozżeniem

ośświadczenia, wykonawca mozże przedśtawicś dowody, zże powiązania z innym

wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłoś cenia  konkurencji  w  pośtępowaniu

o udzielenie zamoś wienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
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VIII.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  jeżeli  zamawiający,  w  sytuacjach

określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy

użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  a  także  wskazanie  osób

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Stośownie  do  brzmienia  art.  18 uśtawy z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie

uśtawy - Prawo zamoś wienś  publicznych oraz niektoś rych innych uśtaw:

1.1.   Komunikacja   między   zamawiającym   a   wykonawcami   odbywa   śię

za pośśrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu  uśtawy  z  dnia

23 liśtopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.

1830), ośobiśście, za pośśrednictwem pośłanś ca, fakśu lub przy uzżyciu śśrodkoś w

komunikacji  elektronicznej   w rozumieniu  uśtawy z  dnia  18  lipca  2002  r.

o śświadczeniu uśług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r.

poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

1.2.  Jezżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  ośświadczenia,  wniośki,

zawiadomienia  oraz  informacje  za  pośśrednictwem  fakśu  lub  przy  uzżyciu

śśrodkoś w komunikacji  elektronicznej  w rozumieniu uśtawy z dnia  18 lipca

2002 r. o śświadczeniu uśług drogą elektroniczną, kazżda ze śtron na zżądanie

drugiej śtrony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

1.3.   Oferty w pośtępowaniu o udzielenie zamoś wienia publicznego śkłada śię pod

rygorem niewazżnośści w formie piśemnej.

2. Pytania muśzą bycś śkierowane na adreś:

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o.

ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

Tel.: 58 535 23 31, Fax: 58 535 23 18 w.46

strona: www.  inwest-kom.pl/przetargi  

e-mail: przetargi@inwest-kom.pl  

3.  Ze  śtrony  zamawiającego  ośobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  śię

z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu ośświadczenś ,  wniośkoś w, zawiadomienś

oraz innych informacji przekazanych śą:

Rafał Kwiatkowśki tel. 513016415, 58 535 23 31 w. 37, przetargi@inweśt-kom.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.
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4. Wyjaśśnianie treśści SIWZ:

4.1. Zamawiający  zobowiązany  jeśt  niezwłocznie  udzielicś  wyjaśśnienś  treśści  SIWZ,

jednak nie  poś zśniej  nizż  na  2  dni  przed  upływem terminu  śkładania  ofert,  pod

warunkiem,  zże  wniośek  o  wyjaśśnienie  treśści  śpecyfikacji  iśtotnych  warunkoś w

zamoś wienia wpłynął do Zamawiającego nie poś zśniej nizż  do konś ca dnia, w ktoś rym

upływa  połowa  terminu  śkładania  ofert.  Jezżeli  wniośek  o  wyjaśśnienie  treśści

śpecyfikacji iśtotnych warunkoś w zamoś wienia wpłynął po upływie w/w terminu

lub dotyczy udzielonych wyjaśśnienś ,  Zamawiający mozże udzielicś  wyjaśśnienś  albo

pozośtawicś  wniośek bez rozpoznania. Przedłuzżenie terminu śkładania ofert nie

wpływa  na  bieg  terminu  śkładania  wniośku  o  wyjaśśnienie  treśści  śpecyfikacji

iśtotnych warunkoś w zamoś wienia.

4.2. Treśścś  zapytanś  wraz  z  wyjaśśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,

ktoś rym  przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  zśroś dła  zapytania  oraz  zamieśzcza

na śtronie internetowej Zamawiającego.

5. Zamawiający  nie  będzie  zwoływacś  zebrania  wśzyśtkich  Wykonawcoś w  w  celu

wyjaśśnienia wątpliwośści dotyczących treśści SIWZ.

6. Nie  udziela  śię  zżadnych  uśtnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśśnienś  czy

odpowiedzi  na  kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  śprawach  wymagających

zachowania formy piśemnej.

7. W  uzaśadnionych  przypadkach  zamawiający  mozże  przed  upływem  terminu

śkładania ofert zmienicś  treśścś  śpecyfikacji iśtotnych warunkoś w zamoś wienia. Dokonaną

zmianę  śpecyfikacji  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wśzyśtkim  wykonawcom,

ktoś rym  przekazano  śpecyfikację  iśtotnych  warunkoś w  zamoś wienia,  oraz  zamieśzcza

ją takzże na śtronie internetowej.
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IX.Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wnieśienia wadium w kwocie 15 000,00 zł (śłownie: piętnaśście

tyśięcy złotych).

2. Wadium mozże bycś wnośzone w jednej lub kilku naśtępujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach śpoś łdzielczej kaśy ośzczędnośściowo-
kredytowej,

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez  podmioty,  o  ktoś rych mowa w art.  6b uśt.  5  pkt  2
uśtawy  z  dnia  9  liśtopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polśkiej  Agencji  Rozwoju
Przedśiębiorczośści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnośzone w pieniądzu nalezży  wpłacicś  przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas nr 59 2030 0045 1110 0000 0230 3860.

Dokumenty potwierdzające wnieśienie wadium nalezży przedśtawicś  do chwili otwarcia

ofert.

4. W  przypadku  wadium  wnośzonego  w  formie  bezgotoś wkowej,  dokument  wadium

nalezży  w  formie  nienaruśzonego  oryginału  zdeponowacś  w  kaśie  u  Zamawiającego,

a kopię dołączycś do oferty.

5. Z  treśści  gwarancji  powinno  wynikacś  bezwarunkowe  i  nieodwołalne,  na  kazżde

piśemne  zżądanie  zgłośzone  przez  Zamawiającego  w  okreśie  związania  ofertą,

zobowiązanie  gwaranta  do  wypłaty  Zamawiającemu  pełnej  kwoty  wadium

w okolicznośściach okreśślonych w art. 46 uśt. 4a i 5 uśtawy Pzp.

6. Zamawiający  zwroś ci  wadium  wśzyśtkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze

oferty najkorzyśtniejśzej lub po uniewazżnieniu pośtępowania, z wyjątkiem wykonawcy,

ktoś rego oferta zośtała wybrana jako najkorzyśtniejśza, z zaśtrzezżeniem uśt. 4a uśtawy

Pzp.

7. Wykonawcy, ktoś rego oferta zośtała wybrana jako najkorzyśtniejśza, zamawiający zwroś ci

wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  śprawie  zamoś wienia  publicznego  oraz

wnieśieniu zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy.

8. Zamawiający  zwroś ci  niezwłocznie  wadium  na  wniośek  wykonawcy,  ktoś ry  wycofał

ofertę przed upływem terminu śkładania ofert.

X.Termin związania ofertą

Składający ofertę pozośtaje nią związany na okreś 30 dni kalendarzowych od daty upływu
terminu śkładania ofert.
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XI.Opis sposobu przygotowania ofert

1. Przygotowanie oferty:

1) oferta  muśi  bycś  śporządzona  w formie  piśemnej,  w  języku  polśkim,  piśmem  

czytelnym, pod rygorem niewazżnośści,

2) kośzty związane z przygotowaniem oferty ponośi śkładający ofertę,

3) Wykonawca mozże złozżycś w prowadzonym pośtępowaniu wyłącznie jedną ofertę,

4) oferta powinna bycś  podpiśana przez ośobę upowazżnioną do reprezentowania  

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy okreśśloną w rejeśtrze lub 

w innym dokumencie,  właśściwym  dla  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  

przez uprawnionego przedśtawiciela Wykonawcy,

5) zaleca śię, aby wśzyśtkie zapiśane śtrony oferty były ponumerowane oraz aby  

wśzyśtkie  dokumenty załączone do oferty  były  parafowane  przez  ośobę  (lub  

ośoby, jezżeli do reprezentowania Wykonawcy upowazżnionych jeśt więcej ośoś b)  

podpiśującą  (podpiśujące)  ofertę.  Jezżeli  oferta  i  załączniki  zośtaną podpiśane  

przez  upowazżnionego  przedśtawiciela  wykonawcy,  nalezży  dołączycś  właśściwe  

umocowanie prawne,

6)  oferta  powinna  zawieracś  wśzyśtkie  wymagane  dokumenty,  ośświadczenia

     i załączniki, o ktoś rych mowa w treśści niniejśzej śpecyfikacji,

7) dokumenty  powinny  bycś  śporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz

przedśtawionymi  przez  Zamawiającego  wzorcami  –  załącznikami,

a  w  śzczegoś lnośści zawieracś wśzyśtkie informacje oraz dane,

8) wśzelkie poprawki lub zmiany treśści nanieśione przez Wykonawcę muśzą bycś  

parafowane przez ośobę (ośoby) podpiśującą (podpiśujące) ofertę,

9) śtrony oferty powinny bycś trwale ze śobą połączone,

10) informacje  śtanowiące  tajemnice  przedśiębiorśtwa  w  rozumieniu  przepiśoś w

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

a) oferty śą jawne od chwili ich otwarcia.

b) nie  ujawnia  śię  informacji  śtanowiących  tajemnicę  przedśiębiorśtwa

w rozumieniu  przepiśoś w  o   zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,   jezżeli
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wykonawca  nie  poś zśniej  nizż  w  terminie  śkładania  ofert,  zaśtrzegł,

zże  nie  mogą  bycś  one  udośtępniane  oraz  wykazał,  izż  zaśtrzezżone

informacje śtanowią tajemnicę przedśiębiorśtwa. Wykonawca nie mozże

zaśtrzec informacji, o ktoś rych mowa w art. 86 uśt. 4.

11) ofertę  śtanowi  prawidłowo  wypełniony  Formularz  ofertowy  (załącznik  nr  1)  

wraz z załącznikami:

a) ośświadczenia i dokumenty, o ktoś rych mowa w dziale VII SIWZ;

b) pełnomocnictwo  do  reprezentowania  wśzyśtkich  wykonawcoś w  wśpoś lnie

ubiegających  śię  o  udzielenie  zamoś wienia,  ewentualnie  umowa

o wśpoś łdziałaniu,  z  ktoś rej  będzie wynikacś  przedmiotowe pełnomocnictwo.

Pełnomocnik  mozże  bycś  uśtanowiony  do  reprezentowania  Wykonawcoś w

w  pośtępowaniu  albo  do  reprezentowania  w  pośtępowaniu  i  zawarcia

umowy;

c) pełnomocnictwo, z ktoś rego wynika prawo do podpiśania oferty, względnie do

podpiśania innych dokumentoś w śkładanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich

podpiśania nie wynika z innych dokumentoś w;

2. Opakowanie oferty.

Ofertę  wraz  z  wymaganymi  przez  SIWZ  dokumentami  nalezży  złozżycś  w  zamkniętym,

nieprzezroczyśtym  opakowaniu  (kopercie),  uniemozż liwiającym  odczytanie  zawartośści

oferty  bez  jego  uśzkodzenia,  w  śiedzibie  śpoś łki  INWEST-KOM  w  Gniewie  Sp.  o.o.,

ul. Wiśś lana 6, 83-140 Gniew (śekretariat)

Opakowanie powinno bycś oznaczone w naśtępujący śpośoś b:

OFERTA na wykonanie zamówienia pn.

„ DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU MIĘDZYMIASTOWEGO

 W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”

Nie otwierać przed 20 lipca 2017 r. godz. 12:15

Na opakowaniu nalezży umieśścicś nazwę i adreś oferenta.
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3. Wymagania opiśane w uśt. 1 pkt 5, 9 oraz uśt. 2 nie śtanowią treśści oferty, a ich

nieśpełnienie  nie  będzie  śkutkowacś  odrzuceniem  oferty;  wśzelkie  negatywne

konśekwencje  mogące  wyniknącś  z  niezachowania  tych  wymaganś  będą  obciązżały

Wykonawcę.

4. Przed upływem terminu śkładania ofert, Wykonawca mozże wprowadzicś  zmiany

do złozżonej oferty lub wycofacś  ofertę.  Ośświadczenia o wprowadzonych zmianach lub

wycofaniu  oferty  powinny  bycś  doręczone  Zamawiającemu  na  piśśmie  pod  rygorem

niewazżnośści  przed  upływem  terminu  śkładania  ofert.  Ośświadczenia  powinny  bycś

opakowane tak,  jak oferta,  a opakowanie powinno zawieracś  odpowiednio dodatkowe

oznaczenie: „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”.

XII.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezży śkładacś w nieprzejrzyśtym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

zgodnie z poleceniami wśkazanymi w dziale XI pkt 2 SIWZ.

2. Z zawartośścią ofert nie mozżna zapoznacś śię przed upływem terminu ich otwarcia.

3. Otwarcie ofert jeśt jawne i naśtępuje bezpośśrednio po upływie terminu do ich

śkładania,  z  tym zże  dzienś ,  w ktoś rym upływa  termin śkładania  ofert,  jeśt  dniem ich

otwarcia.

4. Bezpośśrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczycś na śfinanśowanie zamoś wienia.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieśzcza na śtronie internetowej 

informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczycś na śfinanśowanie zamoś wienia;

b) firm oraz adreśoś w wykonawcoś w, ktoś rzy złozżyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamoś wienia, okreśu gwarancji i warunkoś w 

płatnośści zawartych w ofertach.

6. Termin składania ofert:

a) Ofertę  nalezży  śkładacś  na  adreś  Zamawiającego:  INWEST-KOM w Gniewie 
Sp. z o.o., ul. Wiśślana 6, 83-140 Gniew (śekretariat) do dnia 20 lipiec 2017 r. 
godz. 12:00;
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b) Wykonawca nie mozże dokonacś zmian w ofercie lub wycofacś oferty po upływie

terminu śkładania ofert.

7. Otwarcie  ofert  naśtąpi  w  dniu  20  lipca  2017  r.  godz.  12:15;  w  śiedzibie  

Zamawiającego tj.   ul. Wiśś lana 6, 83-140 Gniew;

a) Otwarcie ofert jeśt jawne,

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłośi kwotę jaką zamierza przeznaczycś  na 

śfinanśowanie zamoś wienia.

XIII.Opis sposobu obliczenia ceny

1. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty nalezży w Formularzu ofertowym 

(załącznik nr 1):

wpiśacś wartośści jednośtkowe netto pośzczegoś lnych elementoś w,

wpiśacś śtawkę VAT,

podacś „wartośścś brutto” dla kazżdej z pozycji,

zśumowacś wśzyśtkie wartośści netto i wynik wpiśacś w pozycji „razem wartośścś netto”,

zśumowacś  wśzyśtkie  wartośści  brutto  i  wynik  wpiśacś  w  pozycji  „razem  wartośścś  

brutto”,

2. Cena  całkowita  powinna  obejmowacś  wśzyśtkie  kośzty,  ktoś re  ponieśie

Zamawiający  jako  korzyśtający.  W  śzczegoś lnośści  cena  powinna  obejmowacś:  kośzt

nabycia przez Finanśującego przedmiotu zamoś wienia (leaśingu), wśzelkie podatki, oraz

inne opłaty, jakie powinien uiśścicś Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem

umowy leaśingu za wyjątkiem kwoty ubezpieczenia śamochodu.

3. Cenę całkowitą nalezży podacś w kwocie netto oraz brutto, tj. wraz z podatkiem od 

towaroś w i uśług.

4. Po  całkowitym  rozliczeniu  pomiędzy  Wykonawcą,  a  Zamawiającym,  właśnośścś

przedmiotu umowy przechodzi z mocy Umowy Leaśingu na Zamawiającego.
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5. Cenę całkowitą nalezży podacś z dokładnośścią do dwoś ch miejśc po przecinku. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych.

6. Ceny  w  ofercie  muśzą  bycś  podane  w  złotych  polśkich.  Niedopuśzczalne  jeśt

podawanie  cen  ofert  w  innych  walutach  lub  w  innych  walutach  z  zaśtrzezżeniem

przeliczenia na złote według jakiegokolwiek wśkazśnika (kurśu).

7. Jezżeli złozżono ofertę, ktoś rej wyboś r prowadziłby do powśtania u zamawiającego

obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepiśami  o  podatku  od  towaroś w  i  uśług,

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedśtawionej w niej ceny podatek

od  towaroś w  i  uśług,  ktoś ry  miałby  obowiązek  rozliczycś  zgodnie  z  tymi  przepiśami.

Wykonawca,  śkładając  ofertę,  informuje  zamawiającego,  czy  wyboś r  oferty  będzie

prowadzicś  do powśtania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wśkazując nazwę

(rodzaj) towaru lub uśługi, ktoś rych dośtawa lub śświadczenie będzie prowadzicś  do jego

powśtania, oraz wśkazując ich wartośścś bez kwoty podatku.

XIV.Opis  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie

jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert

w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

Po śtwierdzeniu wazżnośści oferty ośtatecznej, Zamawiający dokona jej oceny w oparciu o 

naśtępujące kryteria:

Kryterium oceny i jego waga:

L.p. KRYTERIUM WAGA

1. Cena 90 %

2. Gwarancja 10 %

1. Powyzżśze  oznacza,  zże  Zamawiający,  jako  najkorzyśtniejśzą  ofertę  wybierze  tę,

ktoś ra  przy  śpełnieniu  wśzyśtkich  zawartych  w  SIWZ  warunkoś w,  zawieracś  będzie

najkorzyśtniejśzy bilanś kryterium „Ceny” oraz kryterium „Gwarancja”

17/27



2. Spośoś b przydzielania punktoś w w kryterium Cena.

Wartośścś punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru

C = (Cmin / Cn) x 90

gdzie:

C – ilośścś punktoś w dla kryterium: Cena 

Cmin – najnizżśza cena zamoś wienia brutto

Cn   – cena brutto ocenianej oferty

3. Spośoś b przydzielania punktoś w w kryterium „Gwarancja”.

Ocena  ofert  polegacś  będzie  na  przyznaniu  wagi  punktowej  śtośując  naśtępujące

przedziały:

Gwarancja Waga

Powyzżej 48 mieśięcy 10 pkt

Powyzżej 36 mieśięcy – nie więcej 5 pkt
nizż  48 mieśięcy

24 mieśiące do 36 mieśięcy 1 pkt

Ponizżej 24 mieśięcy 0 pkt

Wykonawca udzieli minimum 24-mieśięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Ocenie zośtanie poddany okreś gwarancji objęty niniejśzym pośtępowaniem, ktoś ry nie

mozże bycś kroś tśzy nizż  24 mieśiące, podany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawcy zobowiązani śą do okreśślenia okreśu gwarancji w mieśiącach.
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5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnośścią do dwoś ch miejśc po przecinku.

6. Za ofertę najkorzyśtniejśzą uznana ta oferta, ktoś ra po zśumowaniu liczby punktoś w 

uzyśkanych we wśkazanych wyzżej kryteriach uzyśka najwiękśzą liczbę punktoś w PKT.

PKT = C + G

gdzie:

Pkt - całkowita liczba punktoś w przyznana ofercie

C - liczba punktoś w przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”

G – liczba punktoś w przyznanych badanej ofercie w kryterium „Gwarancja”

7. Jezżeli nie mozżna wybracś  oferty najkorzyśtniejśzej z uwagi na to, zże dwie lub więcej

ofert przedśtawia taki śam bilanś ceny i innych kryterioś w oceny ofert,  Zamawiający

śpośśroś d tych ofert wybiera ofertę z najnizżśzą ceną.

XV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy  wśpoś lnie  ubiegający  śię  o  niniejśze  zamoś wienie,  ktoś rych  oferta

zośtanie  uznana  za  najkorzyśtniejśzą,  przed  podpiśaniem  umowy  o  realizację

zamoś wienia, śą zobowiązani przyjącś  piśemne porozumienie wśzyśtkich Wykonawcoś w.

W  tym  celu  przed  podpiśaniem  umowy  o  niniejśze  zamoś wienie  śą  oni  zobowiązani

przedśtawicś  Zamawiającemu  śtośowną  umowę  regulującą  wśpoś łpracę  tych

wykonawcoś w.

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wśzyśtkich wykonawcoś w o:

1) wyborze najkorzyśtniejśzej oferty, podając nazwę albo imię i nazwiśko, śiedzibę

albo  miejśce  zamieśzkania  i  adreś,  jezżeli  jeśt  miejścem  wykonywania  działalnośści

wykonawcy, ktoś rego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiśka, śiedziby albo

miejśca  zamieśzkania  i  adreśy,  jezżeli  śą  miejścami  wykonywania  działalnośści

wykonawcoś w,  ktoś rzy  złozżyli  oferty,  a  takzże  punktację  przyznaną  ofertom  w  kazżdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, ktoś rzy zośtali wykluczeni,

3) wykonawcach,  ktoś rych  oferty  zośtały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,

a w przypadkach, o ktoś rych mowa w art. 89 uśt. 4 i 5, braku roś wnowazżnośści lub braku

śpełniania wymaganś  dotyczących wydajnośści lub funkcjonalnośści,
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4) wykonawcach, ktoś rzy złozżyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zośtali 

zaprośzeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuśzczeniu do dynamicznego śyśtemu zakupoś w,

6) nieuśtanowieniu dynamicznego śyśtemu zakupoś w,

7) uniewazżnieniu pośtępowania
- podając uzaśadnienie faktyczne i prawne.

3. W  przypadkach,  o  ktoś rych  mowa  wart.  24  uśt.  8,  informacja,  o  ktoś rej  mowa

w uśt.2 pkt 2 niniejśzego działu SIWZ, zawiera wyjaśśnienie powodoś w, dla ktoś rych

dowody przedśtawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewyśtarczające.

4. Zamawiający  udośtępnia  informacje,  o  ktoś rych  mowa  w  uśt.  2  pkt  1  i  5-7

niniejśzego działu SIWZ, na śtronie internetowej.

5. Umowę zawiera śię w trybie zgodnym z Działem IV uśtawy z dnia 29 śtycznia  

2004  r.  Prawo  zamoświenś  publicznych.  Zamawiający  wymaga  wnieśienia

zabezpieczenia  nalezżytego  wykonania  umowy  najpoś zśniej  w  dniu  podpiśania

umowy.

6. Wykonawca, ktoś rego oferta zośtała wybrana zośtanie powiadomiony odrębnym 

piśmem o terminie i miejścu zawarcia umowy.

7. W celu zawarcia umowy uprawniony przedśtawiciel wykonawcy, ktoś ry oferta zośtała

wybrana  jako  najkorzyśtniejśza,  powinien  zgłośicś  śię  w  śiedzibie  Zamawiającego

w terminie wyznaczonym w piśśmie śkierowanym bezpośśrednio do niego, przy czym

w/w  termin  nie  mozże  bycś  kroś tśzy  nizż  5  dni  od  dnia  prześłania  zawiadomienia

o wyborze najkorzyśtniejśzej oferty, jezżeli zawiadomienie to zośtało prześłane przy

uzżyciu śśrodkoś w komunikacji  elektronicznej,  albo 10 dni  -  jezżeli  zośtało  prześłane

w inny śpośoś b.

8. Zamawiający mozże  zawrzecś  umowę w śprawie zamoś wienia publicznego przed

upływem  terminoś w,  o  ktoś rych  mowa  w  uśt.  7  niniejśzego  działu  SIWZ,  jezżeli

w pośtępowaniu o udzielenie zamoś wienia zośtała złozżona tylko jedna oferta lub

w  pośtępowaniu  upłynął  termin  do  wnieśienia  odwołania  na  czynnośści

zamawiającego wymienione w art. 180 uśt. 2 lub w naśtępśtwie jego wnieśienia

Izba ogłośiła wyrok lub pośtanowienie konś czące pośtępowanie odwoławcze.

9. W przypadku wnieśienia odwołania zamawiający nie mozże zawrzecś  umowy do

czaśu ogłośzenia przez Izbę wyroku lub pośtanowienia konś czącego pośtępowania

odwoławcze.
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10. Jezżeli wykonawca, ktoś rego oferta zośtała wybrana, uchyla śię od zawarcia umowy

w śprawie zamoś wienia publicznego lub nie wnośi wymaganego zabezpieczenia

nalezżytego  wykonania  umowy,  zamawiający  mozże  wybracś  ofertę

najkorzyśtniejśzą  śpośśroś d  pozośtałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich

ponownego  badania  i  oceny,  chyba  zże  zachodzą  prześłanki  uniewazżnienia

pośtępowania, o ktoś rych mowa w art. 93 uśt. 1.

11. Zamawiający  nie  poś zśniej  nizż  w  terminie  30  dni  od  dnia  zawarcia  umowy

w  śprawie  zamoś wienia  publicznego  zamieśzcza  ogłośzenie  o  udzieleniu

zamoś wienia w Biuletynie Zamoś wienś  Publicznych.

XVI.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnieśienia zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy.

XVII.Istotne dla stron postanowienia umowy

1. Umowa  leaśingu  operacyjnego  mozże  zośtacś  zawarta  na  śtandardowym  wzorze

umowy śtośowanej przez Wykonawcę z zaśtrzezżeniem naśtępujących pośtanowienś :

1) Opłata początkowa w wyśokośści  260.000,00 netto,  opłata konś cowa 1 % wartośści

początkowej przedmiotu leaśingu a pozośtała kwota rozłozżona na 71 roś wnych rat

mieśięcznych.

2) W  raty  leaśingowe  powinny  bycś  wliczone  wśzyśtkie  kośzty,  ktoś re  ponieśie

Zamawiający jako korzyśtający.  W śzczegoś lnośści  cena powinna obejmowacś:  kośzt

nabycia przez Finanśującego przedmiotu zamoś wienia (leaśingu), wśzelkie podatki

oraz inne opłaty z wyjątkiem podatku od śśrodkoś w tranśportu, jakie powinien uiśścicś

Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leaśingu.

3) zmienne mieśięczne raty leaśingowe. Oprocentowanie zmienne - częśścś  odśetkowa

raty biezżącej ulegnie obnizżeniu w przypadku śpadku WIBOR 1M lub podwyzżśzeniu,

w przypadku jego wzrośtu. Wyśokośścś  opłat mieśięcznych uzalezżniona jeśt od zmian

śtopy WIBOR 1M, kalkulacja dla potrzeb opracowania oferty oparta jeśt na wartośści

WIBOR 1M = 1,66 % (z dnia 7 lipca 2017 roku),

4) umowa przewiduje mozż liwośścś śkroś cenia na wniośek Zamawiającego okreśu leaśingu

w trakcie jej trwania z zachowaniem obowiązujących przepiśoś w. W takim przypadku

wyśokośścś  pozośtałych do śpłaty płatnośści leaśingowych zośtanie uśtalona na takim

poziomie aby wewnętrzna śtopa zwrotu z inweśtycji (IRR) liczona dla śtrumienia

wśzyśtkich płatnośści leaśingowych nie uległa zmianie,
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5) minimum 24 mieśiące gwarancji ogoś lnej

6) wykonawca  gwarantuje  bezpłatną  dośtawę  przedmiotu  umowy  do  śiedziby

Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 31.12.2017 r.

7) Wykonawca gwarantuje czaś reakcji śerwiśu Wykonawcy do 6 godzin, czaś napraw

uśterek  makśymalnie  2  dni  robocze  od  momentu  zgłośzenia.  W  przypadku

niemozż liwośści  naprawy uśterek w ciągu 2  dni  roboczych,  Wykonawca bezpłatnie

udośtępni  Zamawiającemu  pojazd  zaśtępczy.  W  takim  przypadku  czaś  naprawy

uśterek nie mozże bycś dłuzżśzy nizż  5 dni.

8) wymiana głoś wnych ześpołoś w makś. 5 dni. Wykonawca gwarantuje śiecś  śerwiśową

zapewniającą obśługę na terenie wojewoś dztwa pomorśkiego (śerwiś gwarancyjny

i pogwarancyjny) dośtarczonego przedmiotu zamoś wienia,

9) właśnośścś  przedmiotu  leaśingu  przechodzi  z  mocy  umowy  leaśingu  na

Zamawiającego jako korzyśtającego po zakonś czeniu umowy leaśingu i uregulowaniu

wśzyśtkich nalezżnośści z niej wynikających.

10)  Wydanie  przedmiotu  umowy  naśtąpi  po  uprzednim  uzgodnieniu  między

Wykonawcą a Zamawiającym daty i  godziny odbioru.  Odbioś r  naśtąpi  w śiedzibie

Zamawiającego (ul. Wiśś lana 6, 83-140 Gniew).

11) Zamawiający mozże odmoś wicś odbioru przedmiotu umowy woś wczaś, gdy:

śtwierdzi wady przedmiotu umowy,

- przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom okreśślonym w SIWZ lub

w ofercie Wykonawcy.

W  przypadku  śtwierdzenia  okolicznośści,  o  ktoś rych  mowa  w niniejśzym  punkcie

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dośtarczenie przedmiotu

umowy  zgodnego  z  SIWZ  i  wolnego  od  wad  (nie  kroś tśzy  nizż  3  dni).

Po bezśkutecznym upływie powyzżśzego terminu Zamawiający będzie miał prawo

odśtąpicś od umowy w całośści.

12) raty leaśingowe płatne w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wyśtawionej faktury

VAT (zgodnie z harmonogramem płatnośści),

13)  W  przypadku  przekroczenia  terminu  zapłaty  rat  leaśingowych  Wykonawcy

przyśługuje prawo naliczenia odśetek uśtawowych.
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14)  Odbioś r  przedmiotu  umowy  zośtanie  potwierdzony  protokołem  zdawczo  -

odbiorczym  podpiśanym  przez  ośoby  upowazżnione  przez  Zamawiającego

i Wykonawcę,

15) Wśzelkie ewentualne śpory powśtałe w związku z realizacją umowy Strony poddają

rozśtrzygnięciu śądu właśściwego dla śiedziby Zamawiającego.

16) W śprawach nieuregulowanych umową zaśtośowanie będą miały przepiśy Kodekśu

cywilnego.

2. Przedśtawienie przez Wykonawcę umowy nieśpełniającej wymogoś w okreśślonych

w pkt 1 będzie traktowane jako okolicznośścś  uniemozż liwiająca zawarcie wazżnej umowy

z przyczyn lezżących po śtronie Wykonawcy.

XVIII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jezżeli mieli lub mają intereś w uzyśkaniu

danego zamoś wienia oraz ponieśś li lub mogą ponieśścś  śzkodę w wyniku naruśzenia przez

Zamawiającego przepiśoś w niniejśzej uśtawy.

2. Odwołanie przyśługuje wyłącznie wobec czynnośści:

a) okreśślenia warunkoś w udziału w pośtępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z pośtępowania o udzielenie zamoś wienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opiśu przedmiotu zamoś wienia;

e) wyboru najkorzyśtniejśzej oferty.

3. Odwołanie  powinno  wśkazywacś  czynnośścś  lub  zaniechanie  czynnośści

zamawiającego,  ktoś rej  zarzuca  śię  niezgodnośścś  z  przepiśami  uśtawy,  zawieracś

zwięzłe przedśtawienie zarzutoś w, okreśślacś  zżądanie oraz wśkazywacś  okolicznośści

faktyczne  i prawne uzaśadniające wnieśienie odwołania.

4. Odwołanie  wnośi  śię  do  Preześa  Izby  w  formie  piśemnej  lub  w  pośtaci

elektronicznej,  podpiśane  bezpiecznym  podpiśem  elektronicznym

weryfikowanym  przy  pomocy  wazżnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub

roś wnowazżnego śśrodka, śpełniającego wymagania dla tego rodzaju podpiśu.

5. Odwołujący prześyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wnieśienia odwołania w taki śpośoś b,  aby  moś gł  on  zapoznacś   śię  z jego  

treśścią przed upływem tego terminu.
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Domniemywa śię, izż  zamawiający moś gł zapoznacś  śię z treśścią odwołania przed

upływem terminu do jego wnieśienia, jezżeli prześłanie jego  kopii  naśtąpiło

przed upływem terminu do jego wnieśienia przy uzżyciu śśrodkoś w  komunikacji

elektronicznej.

6. Odwołanie wnośi śię w terminie 5 dni od dnia prześłania informacji o czynnośści 

zamawiającego śtanowiącej podśtawę jego wnieśienia - jezżeli zośtały prześłane

w śpośoś b okreśślony w art. 180 uśt. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezżeli 

zośtały prześłane w inny śpośoś b.

7. Odwołanie  wobec  treśści  ogłośzenia  o  zamoś wieniu,  a  jezżeli  pośtępowanie  jeśt

prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  takzże  wobec  pośtanowienś

śpecyfikacji iśtotnych warunkoś w zamoś wienia, wnośi śię w terminie: 5 dni od dnia

zamieśzczenia  ogłośzenia  w Biuletynie  Zamoś wienś  Publicznych lub  śpecyfikacji

iśtotnych warunkoś w zamoś wienia na śtronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynnośści  innych nizż  okreśślone w uśt.  6 i  7 wnośi śię w terminie

5 dni od dnia, w ktoś rym powzięto lub przy zachowaniu nalezżytej śtarannośści mozżna

było powziącś wiadomośścś o okolicznośściach śtanowiących podśtawę jego wnieśienia.

9. W przypadku wnieśienia odwołania wobec treśści ogłośzenia o zamoś wieniu lub  

pośtanowienś  śpecyfikacji  iśtotnych warunkoś w zamoś wienia zamawiający mozże  

przedłuzżycś termin śkładania ofert lub termin śkładania wniośkoś w.

10. W przypadku wnieśienia  odwołania  po upływie  terminu śkładania  ofert  bieg  

terminu  związania  ofertą  ulega  zawieśzeniu  do  czaśu  ogłośzenia  przez  Izbę  

orzeczenia.

11. Zamawiający  prześyła  niezwłocznie  nie  poś zśniej  nizż  w  terminie  2  dni  od  dnia

otrzymania,  kopię  odwołania  innym  wykonawcom  ucześtniczącym

w  pośtępowaniu  o  udzielenie  zamoś wienia,  a  jezżeli  odwołanie  dotyczy  treśści

SIWZ  lub  ogłośzenia  o  zamoś wienia,  zamieśzcza  ją  roś wniezż  na  śtronie

http://  inweśt-kom.pl/przetargi  ,  wzywając  wykonawcoś w  do  przyśtąpienia

do pośtępowania odwoławczego.

12. Na  orzeczenie  Izby  śtronom  oraz  ucześtnikom  pośtępowania  odwoławczego

przyśługuje  śkarga do śądu.  Skargę wnośi  śię  za  pośśrednictwem Preześa Izby

w terminie dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, prześyłając jednocześśnie jej

odpiś przeciwnikowi śkargi. 

13. W  pozośtałych  śprawach  nieuregulowanych  w  SIWZ,  dotyczących

w śzczegoś lnośści śśrodkoś w ochrony prawnej śtośuje śię przepiśy uśtawy PZP.
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XIX.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamoś wienś  częśściowych.

XX.Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI.Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 

6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamoś wienś  o ktoś rych mowa wart. 67 uśt. 1 pkt 6.

XXII.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie przewiduje śkładania ofert wariantowych.

XXIII.Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

Adreś śtrony internetowej Zamawiającego: http://www.  inweśt-kom.pl/przetargi   

Adreś poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@inweśt-kom.pl 

XXIV.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 

w walutach obcych

Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenś  w  walutach  obcych.  Wśzelkie  rozliczenia

związane  z  realizacją  zamoś wienia  publicznego,  o  ktoś rym  mowa  w  niniejśzej  SIWZ,

dokonywane będą w PLN.

XXV.Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXVI.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje

ich zwrot

Zmawiający nie przewiduje zwrotu kośztoś w udziału w pośtępowaniu.

XXVII.Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający  nie  okreśśla  w  opiśie  przedmiotu  zamoś wienia  wymaganś  związanych

z   realizacją zamoś wienia, o ktoś rych mowa w art. 29 uśt. 4 uśtawy.

XXVIII.Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art.

36a ust. 2;

Zamawiający  nie  zaśtrzega  obowiązku  ośobiśtego  wykonania  przez  wykonawcę

kluczowych częśści zamoś wienia.
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XXIX.Wymóg  lub  możliwość  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów  elektronicznych  lub

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a

ust. 2

Zamawiający nie przewiduje mozż liwośści przedśtawienia informacji zawartych w ofercie

w pośtaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

XXX.Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a;

Zamawiający nie  okreśśla  w opiśie  przedmiotu zamoś wienia  śtandardoś w jakośściowych

odnośzących  śię  do  wśzyśtkich  iśtotnych  cech  przedmiotu  zamoś wienia  celem

śtośowania normy, o ktoś rej mowa w art. 91 uśt. 2a uśtawy Pzp.

XXXI.Liczba  części  zamówienia,  na  którą  wykonawca  może  złożyć  ofertę  lub

maksymalną  liczbę  części,  na  które  zamówienie  może  zostać  udzielone  temu

samemu  wykonawcy,  oraz  kryteria  lub  zasady,  które  będą  miały  zastosowanie

do  ustalenia,  które  części  zamówienia  zostaną  udzielone  jednemu  wykonawcy,

w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamoś wienś  częśściowych.

XXXII.Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie przewiduje uśtanowienia dynamicznego śyśtemu zakupoś w.

XXXIII.Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamoś wienia.

XXXIV.Warunki zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 uśt. 1 uśtawy Prawo zamoś wienś  publicznych, Zamawiający przewiduje

zmiany  pośtanowienś  zawartej  umowy  w  śtośunku  do  treśści  oferty  w  naśtępujących

przypadkach:

1) dopuśzczalna jeśt  zmiana umowy polegająca na zmianie  danych Wykonawcy bez

zmian śamego Wykonawcy (np. zmiana śiedziby, adreśu, nazwy),

2) dopuśzczalna  jeśt  zmiana  numeru  rachunku  bankowego  wykonawcy,  podanego

w  umowie,  w  przypadku  zmiany  rachunku  bankowego  wykonawcy,  na  ktoś ry

naśtępowacś  ma  zapłata  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  niniejśzego

zamoś wienia,

3) dopuśzczalne  śą  zmiany  pośtanowienś  umowy,  ktoś re  wynikają  ze  zmiany

obowiązujących  przepiśoś w,  jezżeli  konieczne  będzie  dośtośowanie  pośtanowienś

umowy do nowego śtanu prawnego,

4) wyśtąpiła  koniecznośścś  zmiany  perśonelu  Wykonawcy,  zamawiającego  oraz

numeroś w kontaktowych wymienionych w umowie,
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5)  dopuśzczalna  jeśt  zmiana  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany

powśzechnie  obowiązujących  przepiśoś w  w  zakreśie  wyśokośści  śtawki  podatku

od towaroś w i uśług na przedmiot śświadczenia.

XXXV.Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca mozże powierzycś wykonanie częśści zamoś wienia podwykonawcy.

2. Powierzenie  wykonania  częśści  zamoś wienia  podwykonawcom  nie  zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialnośści za nalezżyte wykonanie tego zamoś wienia.

XXXVI.Postanowienia końcowe

W śprawach nieuregulowanych zaśtośowanie mają przepiśy uśtawy z dnia 29 śtycznia

2004 r. Prawo zamoś wienś  publicznych.

XXXVII.Załączniki

1. Formularz ofertowy.

2. Ośświadczenie  wykonawcy  z  art.  25a  uśt.  1  dotyczące  śpełniania  warunkoś w

udziału w pośtępowaniu.

3. Ośświadczenie  wykonawcy  z  art.  25a  uśt.  1  dotyczące  prześłanek  wykluczenia

z pośtępowania.

4. Liśta podmiotoś w nalezżących do tej śamej grupy kapitałowej/informacja o tym,

zże nie nalezży do grupy kapitałowej.

5. Szczegoś łowy opiś przedmiotu zamoś wienia.

Gniew,  dnia 11 lipiec 2017 r. Z A T W I E R D Z A M

PREZES ZARZĄDU

Jakub Jaskólski
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