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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274566-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Autobusy transportu publicznego
2018/S 120-274566

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Stanisława Wyspiańskiego 22
Nowy Sącz
33-310
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Fałowska
Tel.:  +48 184438897
E-mail: zp@mpk.sacz.pl 
Faks:  +48 184437201
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.nowysacz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpk.nowysacz.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:
Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą
ładowania
Numer referencyjny: POO.271.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
3.2. Przedmiotem zamówienia jest:

mailto:zp@mpk.sacz.pl
http://www.mpk.nowysacz.pl
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a) dostawa 2 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, 12 metrowych jednoczłonowych,
zasilanych energią elektryczną przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej. Autobusy muszą być w pełni
wyposażone w zestawy elektroniki pokładowej niezbędnej do poprawnej pracy przewozowej i kompatybilne z
istniejącym u Zamawiającego systemem ITS;
b) dostawa systemu wolnego ładowania zajezdniowego dla autobusów komunikacji miejskiej, zaprojektowanie i
wykonanie miejsc postojowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1,Programem funkcjonalno-użytkowym – Załącznik nr 2;
c) dostawa i montaż systemu szybkiego ładowania dla autobusów komunikacji miejskiej, zaprojektowanie i
wykonanie stanowiska szybkiego ładowania wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, zgodnie
ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr1, Programem funkcjonalno-użytkowym –
Załącznik nr 2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 273 190.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144900
34121400
31158000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Sącz

II.2.4) Opis zamówienia:
a) Dostawa 2 szt. autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, 12 m jednoczłonowych, zasilanych energią
elektryczną przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej. Autobusy muszą być wyposażone w zestawy
elektroniki pokładowej niezbędnej do poprawnej pracy przewozowej i kompatybilne z istniejącym już systemem
ITS. Autobusy będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:
– być fabrycznie nowe wg Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.6.1997 r. Dz.U.Nr 98 poz.602 wraz z późn.
zm.;
– spełniać wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu MTiGM z dn. 25.3.2013 r. w sprawie homologacji
typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz.U. z 2015 r.
poz.1475);-spełniać wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.,Dz.U. z 2016 r.,poz.2022 ze zm.);
– posiadać aktualne „Świadectwa homologacji typu pojazdu”, ponadto autobusy muszą posiadać niezbędne
dokumenty dopuszczające do sprzedaży i rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– spełniać normę PN-S-47010:1999 dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu;-konstrukcja autobusu
i zastosowane rozwiązania mają gwarantować, co najmniej 12 lat eksploatacji przy zał. średnio 60.000 km
rocznego przebiegu;-elektryczny układ napędowy Autobusu wraz z bateriami trakcyjnymi muszą spełniać
aktualnie obowiązujące wymagania Regulaminu nr 100 EKG ONZ–jednolite przepisy dotyczące homologacji
pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego;
– nie mogą być prototypami;
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– identyczne pod względem parametrów technicznych i kompletacji wskazanej w niniejszym opisie;
– konstrukcja autobusu ma umożliwić jego holowanie,w tym z uszkodzonym układem napędowym przy
zachowaniu pracy układu wspomagania na kołach za pomocą holu sztywnego,bez unoszenia osi pojazdu;
– wykonane z wykorzystaniem elementów dostępnych na rynku UE oraz dostępnych w sieci serwisowej
producenta;
– jeżeli w trakcie realizacji kontraktu po podpisaniu umowy, zostaną ogłoszone przepisy prawne wprowadzające
nowe wymagania techniczne i obowiązkowe standardy, Wykonawca wprowadzi je w pojazdach przed
przekazaniem autobusów Zamawiającemu;
– wykonane przy maks. wykorzystaniu materiałów niepalnych,szczególnie w zakresie materiałów użytych do
konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia; posiadanie homologacji EWG pojazdu odnośnie do palności
materiałów wewnątrz konstrukcji oferowanego autobusu, uzyskanej zgodnie z warunkami określonymi w Dyrekt.
95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 24.10.1995 r., obowiązującymi dla innych rodzajów pojazdów
kategorii M_3 niż stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia;
– Wykonawca obowiązany jest zapewnić świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje na wykonanie obsług
technicznych,napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostarczonych autobusów;
– Wykonawca obowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji jakości na dostarczone autobusy;
– Wykonawca przeszkoli w ramach umowy dostawy kierowców z uwzględnieniem ekonomicznej jazdy oraz
pracowników zaplecza technicznego w zakresie bieżących obsług i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
autobusów oraz obsługi systemu ładowania magazynu energii;
– całość napędu elektrycznego musi być zarządzana przez elektroniczny system zapewniający optymalne
wykorzystanie energii elektrycznej gwarantując tym samym możliwie jak największe przebiegi autobusu;
b) dostawa systemu wolnego ładowania zajezdniowego dla autobusów komunikacji miejskiej, zaprojektowanie i
wykonanie miejsc postojowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń,zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia – Zał. nr. 1, Programem funkcjonalno-użytkowym – Zał. nr. 2;
c) dostawa i montaż systemu szybkiego ładowania dla autobusów komunikacji miejskiej, zaprojektowanie i
wykonanie stanowiska szybkiego ładowania wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia–Zał. nr 1, Programem funkcjonalno-użytkowym – Zał. nr 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 273 190.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 230
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt Nr. RPMP.04.05.02-12-0377/17
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Nr.RPMP.04.05.02-12-0377/17,pn. „Rozbudowa
niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej” współfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna
polityka energetyczna,Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski -
spr...

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp .Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14
ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt. 13 lit. d ustawy Pzp.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego na dzień
składania ofert oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt. 5.3. niniejszej SIWZ. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ należy przesłać
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć:
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 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;
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, 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; 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 (o ile dokumentów
tych nie można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych); Oświadczenie wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne; Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
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mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu – Załącznik do SIWZ – Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 700 000,00 PLN,
2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawca przedłoży: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ, który
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument – JEDZ – w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (podpisane przez te podmioty) również w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, składa także JEDZ w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym przez każdego z podwykonawców;
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 spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak
podstaw wykluczenia. W zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:
– 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;
– Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. c Pzp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do 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:
a) Wykonawca w takiej sytuacji 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 (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę co
najmniej jednego fabrycznie nowego autobusu o napędzie elektrycznym; W zakresie dotyczącym spełnienia
niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży zgodnie z SIWZ wykaz wykonanych zamówień
w okresie ostatnich trzech 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 zamówienia zostały wykonane – Załącznik do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, że dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 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 może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. Wykonawca w takiej sytuacji 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 (wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ).
Dokumenty składane wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę określonych wymagań:
1) zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów (Załącznik do SIWZ);
2) Oświadczenie producenta autobusu o wysokości zużycia energii elektrycznej przez oferowany autobus na
jazdę w kWh/1 km. Wysokość zużycia energii elektrycznej należy określić dla warunków eksploatacji autobusu
odpowiadających wymaganiom określonym przez UITP dla przeprowadzenia testów zużycia paliwa typu SORT
2 i wyrazić z dokładnością do jednego miejsca po przecinku lub Raport Techniczny drogowego zużycia energii
elektrycznej wg testu SORT 2 dla oferowanego typu autobusu wykonany wg wytycznych UITP (International
Association of Public Transport) przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą upoważnioną do
wykonania takiego testu.
Wykonawca, który złożył Raport w ofercie nie ma obowiązku przedstawiać go do odbioru.
3) Wykonawca, który nie jest producentem autobusów musi dołączyć do oferty oświadczenie producenta
(według wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ) zawierające bezwarunkowe zobowiązanie do udzielenia i
świadczenia gwarancji oraz udzielenia autoryzacji warsztatom Zamawiającego na warunkach określonych w
umowie stanowiącej Załącznik do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zgodnie z art. 138c ust 1 pkt 4 Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania
wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych 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 %.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy
złotych 0/100).
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą 3) Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm).
4) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego nr rachunku: 39 1500 1559 1215 5005
1352 0000 (Bank Zachodni WBK S.A.).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę,
po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego. Zgodnie z umową.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Podmioty występujące wspólnie (spółka
cywilna, konsorcjum, małżonkowie itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Przepisy i postanowienia specyfikacji dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.

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)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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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: 02/08/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: ul. Wyspiańskiego 22, pok. Nr 101 (Sala konferencyjna)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 %
Ceny oferty.
2. 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 spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak
podstaw wykluczenia.
3. Zgodnie z art.138c ust 1 pkt 4 Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania
wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych 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 %.
4. Dla niniejszego postępowania przeprowadzony został dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a PZP.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2018


