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pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup

elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów
doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego
transportu zbiorowego w miastach.
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1.
Definicje:
1.1 Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j.),
1.2 Zamawiający - Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
1.3 Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej SIWZ,
1.4 Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła
ofertę w Postępowaniu lub zawarła Umowę,
1.5 Zamówienie – zamówienie publiczne, którego udzielenie jest przedmiotem Postępowania,
1.6 Jednolity dokument lub JEDZ - jednolity europejski dokument zamówienia, którego
standardowy formularz został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentów zamówienia (Dziennik Urzędowy UE L 3/16 z
06.01.2016),
1.7 Specyfikacja lub SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami,
1.8 Wynagrodzenie – wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie robót
budowlanych określone w umowie.
2. Dane Zamawiającego, w tym adres poczty elektronicznej i strony internetowej
Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy
ul. Platynowej 19/21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000076927,
NIP 5861003497,
REGON 190396358,
kapitał zakładowy 12.653.000,00 zł.
e-mail:pka@pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl
Nr konta dla wpłat wadium: 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924
3. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
w związku z art. 134 ust. 1 Ustawy.
3.2. Wartość zamówień objętych projektem, o którym mowa w punkcie 3.3. przekracza kwotę
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
3.3. Zamówienie stanowi zadanie inwestycyjne w projekcie pn. „Rozwój elektrycznego
transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową
infrastruktury oraz budową punktów doładowań”, POIS.06.01.00-00-0058/19, w ramach
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

4. Przedmiot zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 22 stanowisk „wolnego” ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa
placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej.
Szczegółowy zakres określa Program Funkcjonalno- Użytkowy zawarty w Załączniku
nr 3A SIWZ,
b) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 2 stanowisk szybkiego ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego
na terenie pętli autobusowej przy ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.
Szczegółowy zakres określa Program Funkcjonalno- Użytkowy zawarty w Załączniku
nr 3B SIWZ,
c) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stanowiska szybkiego ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego
na przystanku autobusowym przy ul. Godebskiego w Gdyni. Szczegółowy zakres
określa Program Funkcjonalno- Użytkowy zawarty w Załączniku nr 3C SIWZ,
d) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 2 stanowisk szybkiego ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego
na terenie pętli autobusowej Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni. Szczegółowy zakres
określa Program Funkcjonalno- Użytkowy zawarty w Załączniku nr 3D SIWZ,
e) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stanowiska szybkiego ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego
na przystanku autobusowym przy ul. Polskiej w Gdyni. Szczegółowy zakres określa
Program Funkcjonalno- Użytkowy zawarty w Załączniku nr 3E SIWZ.
f) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stanowiska szybkiego ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu
drogowego na przystanku autobusowym przy ul. Wójta Radkego w Gdyni.
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Szczegółowy zakres określa Program Funkcjonalno- Użytkowy zawarty w Załączniku
nr 3F SIWZ.
4.2.

Przedmiot umowy obejmuje również dostawy i usługi powiązane:
1) dostawę ładowarek;
2) uruchomienie wykonanej infrastruktury ładowania i integracja dostarczonych
ładowarek z systemem telemetrycznym oraz z autobusami Zamawiającego;
(Zamawiający wyjaśnia, iż autobusy będą przedmiotem późniejszego
postępowania przetargowego),
3) przeglądy wynikające z instrukcji obsługi urządzeń (DTR). Harmonogram
przeglądów Wykonawca dostarczy i uzgodni z zamawiającym na 14 dni przed
planowanym terminem Odbioru Końcowego. Wykonawca zobowiązany będzie do
dokonywania wyżej wymienionych przeglądów w okresie udzielonej gwarancji i
trwania okresu rękojmi w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy. W
przypadku nie wykonania przeglądów w terminie wynikającym z harmonogramu
przeglądów, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania przeglądu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do realizacji
przeglądu;
4) szkoleń teoretycznych i praktycznych 40 (słownie: czterdziestu) osób wskazanych
przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej
eksploatacji, obsługi i naprawy ładowarek,
5) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń,
6) udzielenie licencji lub przeniesienie praw autorskich na zasadach określonych w
Umowie,
7) dostawę programu diagnostycznego w języku polskim, umożliwiającym pełną
diagnostykę ładowarek wraz z licencją i laptopem, na którym będzie
zainstalowany (Zamawiający dopuszcza, aby program diagnostyczny był częścią
systemu telemetrycznego, pod warunkiem, iż w ramach Umowy Wykonawca
zobowiązany będzie również do dostarczenia systemu telemetrycznego);
8) jeden komplet w formie papierowej i 1 na płycie DVD/CD lub na nośniku pendrive w standardzie minimum USB 3.0. dokumentacji obsługowo-naprawczej
oraz danych regulacyjno– naprawczych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji
dostarczonych ładowarek, opracowany w języku polskim;
9) jeden katalog części zamiennych dostarczonych ładowarek w języku polskim w
formie papierowej i 1 w formie elektronicznej na płytach DVD/CD lub na nośniku
pen-drive w standardzie minimum USB 3.0. z możliwością użytkowania na dwóch
stanowiskach;
10) jeden komplet fabrycznie nowych, specjalistycznych narzędzi serwisowych,
umożliwiających naprawę i diagnozowanie dostarczonych ładowarek;
11) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Nadzór autorski może być pełniony tylko
przez projektanta, który wykonał projekt, na podstawie którego prowadzone są
roboty budowlane;
12) zapewnienie w okresie gwarancji usług serwisowych zgodnie z warunkami
określonymi w Umowie i załącznikach do Umowy;
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13) udzieli autoryzacji Zamawiającemu na wykonywanie obsług technicznych,
napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, na warunkach określonych w
załączniku nr 8 do Umowy;
14) uzyskanie dokumentów o zakończeniu budowy zgodnie z wymaganiami art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
15) dostawa systemu telemetrycznego (dotyczy tylko części I).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o który mowa w punkcie 4.2. SIWZ określa
załącznik nr 2A: Opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz Załącznik nr 2B: Opis
przedmiotu zamówienia dla części II. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa wzór
umowy i załączniki do umowy.
UWAGA Zamawiający wymaga, aby sprawność energetyczna oferowanych
stacji ładowania w warunkach znamionowych wynosiła co najmniej 93%.
Jeżeli sprawność energetyczna będzie niższa, oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone ładowarki mogły być stosowane do
ładowania baterii trakcyjnych w autobusach różnych producentów.

4.3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31158100; Ładowarki,
32441100-7; Telemetryczny system nadzoru,
45232221-7; Podstacje transformatorowe,
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych,
71220000-6 Nazwa: Usługi projektowania architektonicznego,
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,
45000000-7 Roboty budowlane,
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych,
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45232221-7 Podstacje transformatorowe,
45311000-0 Nazwa: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45310000-3 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
45316000-5 Nazwa: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
45317000-2 Nazwa: Inne instalacje elektryczne.
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4.4. W związku ze współfinansowaniem przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 prace należy prowadzić zgodnie z przepisami
wdrażającymi ten program.
4.5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
4.5.1.

Zorganizowanie na koszt Wykonawcy terenu budowy oraz prowadzenie robót
zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.

4.5.2.

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4.5.3.

Sporządzenie i uzgodnienie z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, Zarządem
Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Handlowego
Gdynia S.A. projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w trakcie trwania
budowy,

4.5.4.

Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.

4.5.5.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz
skompletowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej zakres robót
objętych przedmiotem zamówienia.

4.5.6.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
powykonawczą - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie
CD.

4.5.7. Uprzątnięcie terenu budowy, usunięcie sprzętu, urządzeń budowlanych, odpadów

i pozostałości po robotach budowlano-montażowych oraz uporządkowanie terenu
budowy przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie
budzącym zastrzeżeń.
4.6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
4.6.1.

Usunięcia i wywozu oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.6.2.

Używania do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, które winny posiadać
jakość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych.

4.7. Zamieszczone w SIWZ, w załącznikach do SIWZ, ewentualne nazwy własne producentów
nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach
funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane
w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów,
urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba, że zapis mówi inaczej lub dane dotyczą
gabarytów i ciężaru urządzenia.
4.8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
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i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane za pomocą
norm, aprobat specyfikacji technicznych, systemów odniesienia przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.9. Zamawiający wymaga by gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia wynosiła:
4.9.1.

na prace projektowe i roboty budowlane- 60 miesięcy,

4.9.2.

na ładowarki co najmniej 36 miesięcy. UWAGA jest to kryterium oceny ofert !

4.9.3.

na system telemetryczny (dotyczy części 1 zamówienia)- 36 miesięcy,

4.9.4.

na oprogramowanie diagnostyczne (o ile nie stanowi części sytemu telemetrycznego)36 miesięcy,

4.9.5.

na pozostałe urządzenia, sprzęt (z wyłączeniem ładowarek)- 24 miesiące.

5. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis części zamówienia.
5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
5.3. Opis części:
5.3.1.

Część 1: zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 22 stanowisk „wolnego”
ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc
postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni
przy ul. Platynowej.

5.3.2.

Część 2: zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów szybkiego
ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą
układu drogowego na terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2
Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady
Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni.

Szczegółowy opis części zawierają nw. załączniki:
➢ dla Części I - Załącznik 3A; Załącznik nr 2A;
➢ dla Części II - Załącznik 3B, 3C, 3D, 3E, 3F; Załącznik nr 2B,
5.4. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie liczby części, do których
może przystąpić jeden Wykonawca, tzn. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą
dowolną liczbę części. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie liczby
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
5.5. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 Ustawy, Zamawiający informuje, iż jeżeli ostatni dzień
terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
5.6. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
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czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
5.7. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018. 917 z późn. zm.) osoby, które będą
wykonywać czynności w zakresie robót ziemnych, robót rozbiórkowych i
przygotowawczych, osoby wykonujące pracę fizyczne w zakresie robót
ogólnobudowlanych, robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, osoby
wykonujące pracę biurową i administracyjną, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie przez cały okres realizacji zamówienia.
5.8. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w
punkcie 5.7. SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu przekazania terenu
budowy (placu budowy) przedłożył Zamawiającemu - Wykaz osób przewidzianych do
realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem,
że są one zatrudnione na umowę o pracę, który to wykaz będzie stanowił Załącznik nr
6 do umowy.
5.9. W toku wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu i w terminie przez niego wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 5 dni,
dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa powyżej.
Zamawiający jest uprawniony w tym celu do żądania w szczególności niżej wymienionych
dokumentów:
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
5.9.2. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
5.9.3. innych dokumentów
5.9.1.

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
5.10. Niezłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę z osobami wykonującymi przedmiot zamówienia (lub innych
dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę) w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2018.917, z późn. zm.).
5.11. W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 5.9. w
wymaganych terminach, Wykonawca za każdy taki przypadek, zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2.500 zł. Wykonawca zapłaci również karę w wysokości, o
której mowa w zdaniu poprzednim za każdy przypadek wykonywania określonych w
punkcie 5.7. czynności przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.
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5.12. Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, przysługuje również prawo przeprowadzenia kontroli w
miejscu wykonywania świadczenia. Kontrola może być przeprowadzona bez
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
5.13. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w Załączniku nr 6 do Umowy.
Zmiana Załącznika nr 6 do Umowy wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiającego.
5.14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Podwykonawcy, poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
6.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
6.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane
lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych.
6.4. Wykonawca może zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część zamówienia,
którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za własne działanie.
6.6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
6.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
6.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
6.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6.10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
punkcie 9 SIWZ.
6.11. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w następujących
terminach:
➢ Dla części 1 zamówienia – 17 miesięcy od podpisania umowy;
➢ Dla części 2 zamówienia – 18 miesięcy od podpisania umowy;
2. Zamówienie będzie realizowane w następujących miejscach:
Dla części 1 zamówienia:
a) Gdynia, ul. Platynowa 19/21 działki nr 849 i nr 914 obręb 0023 Pogórze.
Dla części 2 zamówienia:
a) Gdynia, ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców, działka nr 1123 obręb 0029,
b) Gdynia, ul. Godebskiego, działki nr 1112 i nr 1118 obręb 0021,
c) Gdynia, plac I Brygady pancernej, działki nr 814 obręb 0016 Kamienna
Góra, nr 861, nr 862, nr 868 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana,
d) Gdynia, ul. Polska, działka nr 2517 i nr 2513 obręb 0026 Śródmieście,
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e) Gdynia, ul. Wójta Radtkego, działki nr 1098, nr 1099, nr 1100, nr 1101, nr
1102 obręb 0026 Śródmieście,
8. Warunki udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
8.1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

8.1.2.1.
posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie
opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku,
8.1.2.2.
posiadają zdolności techniczne lub zawodowe (dotyczy części I i
części II), tj.:
8.1.2.2.1. posiada doświadczenie
a) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie stacji ładowania samochodów
elektrycznych lub budowie instalacji zasilania i rozdziału energii elektrycznej,
której wartość wyniosła co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych) brutto,
b) wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeśli okres działalności jest krótszy– w tym okresie
zamówienie polegające na dostawie ładowarek do pojazdów elektrycznych lub
przekształtników energoelektronicznych AC-DC w ilości minimum 3 sztuk o
mocy minimum:
- dla części I – 35 kW każda,
- dla części II - 180 kW każda.
Zakres o którym mowa w pkt. a-b może zostać spełniony w ramach różnych zamówień.

W przypadku, gdy wartość wykonanych robót budowlanych z pkt a wyrażona była w
innej walucie niż złoty (PLN), Wykonawca ustala wartość wykonanej roboty budowlanej
w PLN na dzień wykonania roboty budowlanej (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) po średnim kursie opublikowanym przez Narodowy Bank Polski z pierwszego
dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
8.1.2.2.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy
będą brali udział w realizacji zamówień, to jest osobami uprawnionymi do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi
uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
a) do projektowania w specjalności:
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•

architektonicznej

•

konstrukcyjno- budowlanej,

•

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń
b) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
•

konstrukcyjno-budowlanej,

•

drogowej,

•

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Jak również osoba posiadająca:
c) uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy I do
15 kV;
UWAGA! (Zamawiający wymaga, aby były to minimum 3 osoby (jedna z odpowiednimi
uprawnieniami do projektowania, jedna z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania, jedna
z uprawnieniami E i D).

Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia (w tym wpis na listę
członków właściwego samorządu zawodowego) wydane na podstawie aktualnie
obowiązującej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jak również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, pojęcie „uprawnienia budowlane” należy rozpatrywać z uwzględnieniem
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 18 marca 2008
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa.
8.1.2.3.

znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

w zakresie części I :
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
co najmniej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony) złotych.
w zakresie części II
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
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co najmniej 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.
8.2. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części,
celem potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. wystarczającym
będzie posiadanie środków i ubezpieczenia w wysokości określonej dla części II.
8.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
8.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
8.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, poprzez przedłożenie dokumentów, o których mowa w
punkcie 6.9. SIWZ.
8.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
punkcie 9 SIWZ.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA!
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

9. Podstawy wykluczenia.
9.1. Z postępowania wyklucza się:
9.1.1. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia;
9.1.2. Wykonawcę

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
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9.1.2.1.
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art.
228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
9.1.2.2.
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
9.1.2.3.

skarbowe,

9.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy);
9.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
9.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
9.1.6. Wykonawcę,

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

9.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9.1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
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9.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i
544);
9.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne;
9.1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9.1.13. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
9.1.14. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,

co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie publiczne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
9.1.15. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w 9.1.3 SIWZ, uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 Ustawy z:
9.1.15.1.

Zamawiającym,

9.1.15.2.

osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

9.1.15.3.

członkami komisji przetargowej,

9.1.15.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9.1.16. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym
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mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
9.1.17. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000 złotych;
9.1.18. Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w punkcie
9.1.17. SIWZ;
9.1.19. Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
9.1.20. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w punkcie 9.1.4. SIWZ, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.
9.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
9.2.1. w przypadku, o którym mowa w punktach 9.1.2. i 9.1.3 SIWZ gdy osoba, o której

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w punktach
9.1.2.1-9.1.2.3 SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia;
9.2.2. w przypadku, o którym mowa w punktach 9.1.4, 9.1.17-9.1.19. SIWZ jeżeli nie

upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
9.2.3. w przypadkach, o których mowa w punktach 9.1.7 i 7.1.9 lub 9.1.14. i 9.1.16.

SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
9.2.4. w przypadku, o którym mowa w punkcie 9.1.10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
9.2.5. w przypadku, o którym mowa w punkcie 9.1.11 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
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9.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie punktów 9.1.2 i 9.1.3 SIWZ oraz
punktów 9.1.5 – 9.1.9 SIWZ lub punktów 9.1.13. – 9.1.20. SIWZ może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie punktu 9.3.
9.5. W przypadkach, o których mowa w punkcie 9.1.8. SIWZ, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole postępowania sposób zapewnienia konkurencji.
9.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w punkcie 9.1.12. SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
Wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w niniejszej SIWZ w formie jednolitego dokumentu oraz dokumenty, o
których mowa w punktach 10.3, 10.8. i punkcie 13 SIWZ (dokument gwarancji lub
poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu), jak również
dokumentu podmiotu trzeciego, o których mowa w punkcie 6.9 (o ile dotyczy). Pozostałe
dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

18

10.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego przedłoży następujące dokumenty:
10.2.1. wykaz

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- na
potwierdzenie warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.2 SIWZ. Wykaz osób
może być sporządzony wg Załącznika Nr 4 do SIWZ,

10.2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;- na
potwierdzenie warunku określonego 8.1.2.2.1 a) SIWZ. Wykaz robót może być
sporządzony wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.
10.2.3. wykazu dostaw 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, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na potwierdzenie warunku
określonego 8.1.2.2.1 b) SIWZ. Wykaz dostaw może być sporządzony wg
Załącznika Nr 6 do SIWZ.
10.2.4. informację

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, w wysokości nie mniejszej niż;
•

4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) – dla Części I zamówienia
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- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. SIWZ
lub
•

7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) - dla Części II zamówienia
- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3.SIWZ.

10.2.5. dokumenty

potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
•

2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) – dla Części I zamówienia
- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. SIWZ
lub

•

4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) dla Części II zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. SIWZ.

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.
10.4. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
Jednolity dokument, który winien być złożony wraz z ofertą dostępny jest na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.pkagdynia.pl w zakładce „PRZETARGI”
w
postępowaniu
o
numerze
PKA/PN-1/2020,
jak
również
https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia.
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: (Ogólne oświadczenie
dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) w części IV (Kryteria kwalifikacji) i
nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu.
Instrukcja
wypełniania
JEDZ
jest
dostępna
pod
poniższym
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
10.5. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu
elektronicznego,
podpisanego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
10.6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z
ww. formatów.
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10.7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie.
10.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że
nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jednolity dokument, dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.11. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących jednolitego dokumentu lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy.
10.13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:
10.13.1. dokumentów wymienionych w punkcie 10.2. SIWZ,
10.13.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
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Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa
w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. d.
10.13.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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;
10.13.4. zaświadczenia

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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;

10.13.5. odpisu 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 ustawy;
10.13.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
10.13.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
10.13.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
10.13.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
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w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy;
10.13.10. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10.13.11. 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 powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
10.14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w punkcie 10.13.2-10.13.10.SIWZ.
10.15. Oświadczenia, o których mowa w punktach od 10.13.6. do 10.13.10. SIWZ mogą być
złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ.
10.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w 10.13.1-10.13.10, 11 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
10.17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w 10.13.1-10.13.10, 11 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
10.18. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
(Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
10.19. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
(Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż
oświadczenia, o których mowa w punkcie 10.18 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

23

10.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. W
przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W przypadku
przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego lub oświadczenia w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych
odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
10.22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.23. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez
Zamawiające warunku udziału w postępowaniu.
10.24. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
10.24.1. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale.

10.24.2. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie

warunków udziału w postępowaniu sporządzone w formie jednolitego dokumentu
(JEDZ) musi być złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,

10.24.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia,

spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu określonych w punktach
8.1.2.2.1, 8.1.2.2.2. i 8.1.2.3.SIWZ oceniane będzie łącznie a badanie braku
podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z
Wykonawców.

10.24.4. Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie

musiał na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty, o których mowa w
10.13.2-.10.13.11, potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia,
10.24.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 10.13.11. składa każdy z Wykonawców.

10.24.6. dokumenty określone w pkt 10.2. SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby

wspólnie spełnić warunki udziału w Postępowaniu.

11. Dokumenty podmiotu zagranicznego.
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11.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
11.1.1. punkcie 10.13.2 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wymagany dokument nie musi obejmować
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 133 ust. 4 ustawy.
11.1.2. punkcie 10.13.3-10.13.5 - 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.
11.2. Dokumenty, o których mowa w 11.1.1. i 11.1.2.b), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 11.1.2 a),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
11.3. 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 11.1, 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 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. Punkt 11.2 stosuje się.
11.4. 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.
11.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w punkcie 10.13.2-10.13.11, składa dokument, o którym
mowa w 11.1.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 6 ustawy. Wymagany dokument nie musi obejmować podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 133 ust. 4 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
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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 11.2 zdanie pierwsze stosuje się.
11.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
12.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja i wymiana informacji
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składnie ofert,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji i dokumentów
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Portal
SmartPZP znajdujący się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia.

12.2.

Forma dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
wymagana jest pod rygorem nieważności dla niżej wymienionych czynności:
i. złożenie Oferty,
ii. zmiana Oferty,
iii. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę
Oferty,
iv. złożenie jednolitego dokumentu,
v. złożenie wadium w formie niepieniężnej.

12.3. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, mogą zostać złożone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub Wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia potwierdzoną za
zgodność z oryginałem, zgodnie z punktem 12.4.
12.4. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, albo przez
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
12.5. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
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równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12.6.

Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania do Portalu SmartPZP. Czas serwera jest
synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę
odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie
wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu do systemu.

12.7. Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez
Portal SmartPZP.
12.8. Wykonawca aby wziąć udział w Postępowaniu musi posiadać konto na Portalu
SmartPZP. Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. Podgląd
i pobieranie dokumentacji Postępowania nie wymaga logowania.
12.9. Za pośrednictwem posiadanego w Portalu SmartPZP konta Użytkownika
Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w
Postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń,
informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
12.10. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu SmartPZP, w zakładce
„Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
12.11. Korzystanie z Portalu SmartPZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzystają Użytkownicy Zewnętrzni
Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
12.11.1.
w zakresie
dokumentów:

podstawowym–

przegląd,

pobieranie

i

załączanie

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer 11, Chrome ver. 45
i późniejsze, Firefox ver. 54 i późniejsze lub Opera w ver. 37 i
późniejsze,
b) system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
12.11.2.
w zakresie pełnym–
Użytkowników Zewnętrznych:
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składanie

podpisu

kwalifikowanego

dla

a)
b)

c)

zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować
dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.

12.12. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 12.11.2 litera a, b
i c znajduje się w Portal SmartPZP w zakładce E-learning.
12.13. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods,
.odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z.
12.14. Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych i organizacyjnych
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług dostępnym z
poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Portal SmartPZP oraz
podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
12.15. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych w Portalu SmartPZP jest uzależnione od uprzedniej
akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług na witrynie
internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
12.16. Korzystanie z Portalu SmartPZP przez Wykonawców jest bezpłatne.
12.17. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty
obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Portalu
SmartPZP, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach
określonych w Regulaminie korzystania z usług.
12.18. Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu przekazania danych w Portalu SmartPZP zostały
opisane w Regulaminie korzystania z usług.
12.19 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do
postępowania” w Portalu SmartPZP. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie
później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
SIWZ.
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12.19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany
Ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej.
12.20. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa
w art. 38 ust 3 Ustawy.

13. Wymagania dotyczące wadium.
13.1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium
w poniższych wysokościach:
➢ Dla Części I zamówienia – 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy
00/100 złotych)
➢ Dla Części II zamówienia – 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
tysięcy 00/100 złotych)
13.2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:
13.2.1. pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PKO BP
O/Gdynia nr konta: 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924;
13.2.2. poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
13.2.3. gwarancjach bankowych;
13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
13.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą..
13.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu
należy wpisać: ,,Wadium w postępowaniu znak PKA/PN-1/2020 dla Części I (lub II),
NIP:……..” (należy podać NIP Wykonawcy). O skuteczności wniesienia przelewem
kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
13.5 W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w
szczególności
jednoznacznie
wynikać
zobowiązanie
gwaranta
(banku,
ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 Ustawy – bez
konieczności potwierdzania tych okoliczności.
13.6 Zamawiający zwraca się z prośbą o załączenie do oferty kopii przelewu wadium na
rachunek bankowy Zamawiającego w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.
13.7 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej
WYKONAWCA wraz z ofertą musi je wnieść w postaci dokumentu
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elektronicznego w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta tj.
oryginał
dokumentu
elektronicznego
podpisany
podpisem
kwalifikowanym przez wystawiającego. Za oryginał wadium nie jest uznawana
elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
13.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dowodu wniesienia Wadium
niepieniężnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
13.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu
13.15 SIWZ.
13.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
13.13 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
14. Termin związania ofertą.
14.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania Ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczyć będzie jedynie Wykonawcy,
którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza.
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
15.1.

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść złożonej
oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

15.2.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.3.

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym
przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty
do Portalu SmartPZP.

15.4.

W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Portalu
SmartPZP profil Wykonawcy tworząc jednocześnie pierwsze konto Użytkownika
Zewnętrznego Wykonawcy. Ten Użytkownik Zewnętrzny pełni rolę administratora kont
Użytkowników Zewnętrznych tego Wykonawcy. Celem założenia konta i złożenia oferty
Wykonawca rejestruje się w Portalu SmartPZP klikając przycisk „Załóż konto”.
Instrukcja tworzenia profilu Wykonawcy, kont Użytkowników Zewnętrznych oraz
złożenia oferty dostępna jest w Portalu SmartPZP w zakładce E-learning.

15.5.

Profil Wykonawcy tworzony jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje
się już założony profil.

15.6.

Po wejściu zalogowanego Wykonawcy w konkretne postępowanie, Wykonawca składa
ofertę wchodząc w zakładkę „Oferty”. Następnie w zakładce „Załączniki” należy
załączyć wymagane załączniki.

15.7.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w formie
umożliwiającej zachowanie ich poufności, wraz z wyraźnym wskazaniem, że informacje
w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których
Wykonawca nie podjął działań przedstawionych w zdaniach poprzednich, a także za

31

ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ich ujawnienia wynika z
przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji organów administracji publicznej
niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań opisanych w zdaniu poprzednim.
15.8.

Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje, o których mowa w punkcie
15.7. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści
o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich
oznaczyć odpowiednim atrybutem. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca oznacza, że dany plik zawiera tajemnicę
przedsiębiorstwa. W przypadku utajnienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć
przesłanki objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa określając status „Dokument
z przesłankami do poufności”.

15.9.

Zakończenie składania oferty następuje poprzez wypełnienie danych w zakładce
„Szczegóły oferty” i kliknięcie przycisku „Podpisz”. Wykonawca otrzyma
raport/podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować
(zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego
podpisu kwalifikowanego (jednego) przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności
wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania
potwierdzenie wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo).

15.10. Zamawiający, informuje, że Portal SmartPZP jest kompatybilny ze wszystkimi
podpisami elektronicznymi.
15.11. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
15.12. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
15.13. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument muszą być podpisane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod rygorem nieważności. O ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, pełnomocnictwo do złożenia
oferty musi być załączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15.14. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie
oferty. Zaleca się, aby założyć konto Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z
odpowiednim wyprzedzeniem.
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15.16. Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany
oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie
plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca
loguje się do Systemu wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po
przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w
„Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod
adresem https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia/elearning.
15.17. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
15.18. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca,
który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce
„Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
16.1. Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2020 roku o godz. 9:00. Oferty złożone
po tym terminie zostaną zwrócone.
16.2. Jawne otwarcie Ofert nastąpi w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 10:00, w siedzibie
Zamawiającego, ul Platynowa 19/21 pokój nr 6.
16.3.

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

16.4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.

17. Opis sposobu obliczenia ceny
17.1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i
słownym.
17.2. W złożonej ofercie cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie.
17.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
koszt zajęcia pasa drogowego, koszty zgód i decyzji wydawanych przez organy
administracji publicznej, koszty pełnomocnictw itp.
17.4. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
17.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
17.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
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w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
17.7. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia i jego otoczenia i
uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych
okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca winien
uwzględnić wszystkie uwarunkowania, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na własny koszt.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
18.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się poniższymi kryteriami oceny
ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów, stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów wymienionych
poniżej.

Lp.

KRYTERIUM

WAGA
[punkty]

1.

Cena (C)

74

2.

Termin gwarancji i rękojmi na oferowane ładowarki (G)

13

3.

Sprawność energetyczna oferowanych stacji ładowania w
warunkach znamionowych (SE)

13

18.2.

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
18.2.1. W kryterium cena(C) punkty zostaną przyznane wg następującego wzoru:

𝐶=

𝐶𝑚𝑖𝑛
× 74
𝐶𝑏

Użyte oznaczenia:

C - punktacja w kryterium „cena”;
Cmin - cena najniższa (brutto) spośród ofert rozpatrywanych;
Cb - cena oferty badanej (brutto).
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 74.
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18.2.2. W kryterium okres gwarancji i rękojmi na oferowane ładowarki (G) oceniane

będzie wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu. Punkty
zostaną przyznane:
−

w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę minimalnego, wymaganego przez
Zamawiającego 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi– otrzyma 0 punktów;

−

w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę powyżej 36 miesięcznego i poniżej 60
miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi - otrzyma ilość punktów obliczoną wg poniższego
wzoru:
𝐺=

𝐺𝑜
× 13
𝐺𝑀

Użyte oznaczenia:
G - punktacja za kryterium okres gwarancji i rękojmi na ładowarki,
Go – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na oferowane ładowarki badanej oferty,

GM – najdłuższy zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi na ładowarki.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi lub
dłuższego– Wykonawca otrzyma 13 punktów.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na ładowarki,
na potrzeby wyżej określonego wzoru zostanie przyjęty 60 miesięczny okres.
Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie danych zawartych w Formularzu
oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 13.
UWAGA! Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy niż 36- miesięczny okres
gwarancji i rękojmi na ładowarki, zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
18.2.3. W kryterium sprawność energetyczna oferowanych stacji ładowania w

warunkach znamionowych (SE) oceniane będzie zaoferowanie jak najwyższej
sprawności energetycznej w warunkach znamionowych oferowanych ładowarek na
podstawie złożonej w Formularzu oferty deklaracji wykonawcy:
−

w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprawność energetyczną w warunkach
znamionowych równą 93% - 0 punktów;

−

w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprawności energetycznej w warunkach
znamionowych powyżej 93% - otrzyma ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

𝑆𝐸 =

𝑆𝐸𝑂
× 13
𝑆𝐸𝑀

Użyte oznaczenia:
SE - punktacja za kryterium „sprawność energetyczna w warunkach znamionowych”;
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SEO – zaoferowana sprawność energetyczna w warunkach znamionowych badanej oferty [w
%];

SEM – najwyższa zadeklarowana sprawność energetyczna w warunkach znamionowych spośród
złożonych ofert [w %].
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 13.
UWAGA w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprawność energetyczną w
warunkach znamionowych poniżej 93% - oferta zostanie odrzucona;
18.3.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość
punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

O = C + G + SE
O – łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie;
C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”;
G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na oferowane
ładowarki”;
SE - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „sprawność energetyczna w warunkach
znamionowych”;
18.4. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
18.5. W przypadku pojawienia się w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej, oczywistej
omyłki rachunkowej, Zamawiający poprawi je i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.6. Zamawiający poprawi również i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
18.7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli
ofertę.
18.8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi jedna z
przesłanek wymienionych w art. 93 Ustawy.
19. Udzielenie zamówienia.
19.1. Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
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c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
e) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
f) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 19.1 lit. a i e-f, na stronie
internetowej.
19.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienianych w art. 89
ust. 1 Ustawy.
19.4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi jedna z
przesłanek wymienionych w art. 93 Ustawy.
19.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
ofert w celu zawarcia umowy.
20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem
terminów określonych w art. 94 ustawy, nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
20.2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę pisemnie.
20.3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących
wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
20.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
21. 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.
21.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
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21.2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany polegającej na:
21.2.1. zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

21.2.1.1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
21.2.1.2. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
z następujących przyczyn:
21.2.1.2.1. spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp.,
21.2.1.2.2. zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
21.2.1.2.3. wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego,
decyzji służb konserwatorskich.
W przypadkach, o których mowa w punkcie 21.2.1.2. SIWZ wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia tj. za roboty faktycznie
wykonane oraz zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. W tych okolicznościach
Wykonawca nie będzie mógł dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się
roszczeń z tego tytułu.
21.2.2. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 kodeksu

cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w
wysokości, o której mowa w art. 397 lub 233 kodeksu spółek handlowych,
21.2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

21.2.3.1. warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
21.2.3.2. klęski żywiołowe,
21.2.3.3. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych,
21.2.3.4. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
21.2.3.5. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp.,
21.2.3.6. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
21.2.3.7. konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

38

21.2.3.8. opóźnienia w dostawie autobusów, które to opóźnienia uniemożliwiają dokonanie
przez Zamawiającego Odbioru Końcowego,
21.2.3.9. opóźnienie w dostawie systemu telemetrycznego (dotyczy części II), które to
opóźnienie uniemożliwiają Zamawiającemu dokonanie Odbioru Końcowego,
21.2.3.10.siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w punkcie 21.2.3. SIWZ
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
21.2.4. zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:

21.2.4.1.
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
21.2.4.2.
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
21.2.4.3.
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych.
21.2.5 zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacjach:
21.2.5.1 Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie
realizacji Umowy:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
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21.2.5.2
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 21.2.5.1 a), wysokość
wynagrodzenia netto Wykonawcy, zostanie powiększona o kwotę podatku od
towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
21.2.5.3 Niezależnie od treści 21.2.5.2, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych
w 21.2.5.1, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do
Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym
wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego
wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w pkt
21.2.5.1 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o
jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.
21.2.5.4 W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o
którym mowa w ust. 21.2.5.3, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i
uwzględni go w całości, albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia
zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości
wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Wykonawcy tych zastrzeżeń.
21.2.5.5 Wzrost wysokości wynagrodzenia, o którym jest mowa pkt 21.2.5.1 – 21.2.5.4,
może dotyczyć tylko i wyłącznie robót za kolejne miesiące po miesiącu, w którym
wystąpiły zmiany.
21.3. Nie wymaga zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy, w szczególności:
21.3.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno– organizacyjną umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),
21.3.2. zmiana osoby/osób, o której mowa w punkcie 8.1.2.2.2 SIWZ, która może

nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem
posiadania przez nową osobę co najmniej takich uprawnień, o których mowa w
punkcie 8.1.2.2.2 SIWZ,
21.3.3. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych jako upoważnione

do kontaktów między stronami,
21.3.4. zmiana Podwykonawcy wymienionego w załączniku do umowy, realizującego

część zamówienia wskazaną przez Wykonawcę
Podwykonawcę realizującego tę część zamówienia,

w

ofercie

na

innego

21.3.5. zmiana części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą

Podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również części, których
Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie,
21.3.6. zmiana Załącznik nr 6 do umowy.

21.4.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
21.4.1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e

Ustawy;
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21.4.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;
21.4.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
22.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu
podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy.
22.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
22.2.1. pieniądzu;
22.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
22.2.3. gwarancjach bankowych;
22.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
22.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
22.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 22.2. SIWZ.
22.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
22.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza należy wpłacić je przelewem
na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924
z dopiskiem: ,,Zabezpieczenie umowy nr (należy wpisać numer
podpisanej umowy)…..; NIP:……..”’ (należy podać NIP Wykonawcy)
22.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny
się znaleźć zapisy, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest
nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.
22.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
22.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zwracana jest nie później niż w
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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22.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
22.10.
Zabezpieczenie zwracane jest w wysokości pomniejszonej o ewentualne
potrącenia, dokonane przez Zamawiającego.
23. Zastosowanie procedury odwróconej (art.24 aa Ustawy).
Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co
oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie Zamówienia.
24.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
24.2. Przy ustalaniu środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, należy przyjąć, iż
wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
24.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5.
24.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
24.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
24.7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby
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Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
25. Postanowienia dodatkowe.
25.1. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:
25.1.1. nie

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości
mniejszej niż 50 000,00 zł.

25.2.

Zamawiający określa, iż procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia będzie
wynosić 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. RODO
26.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) oraz
przepisami Ustawy, Zamawiający informuje, że:

26.1.1 administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał i udostępnił
Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu lub zawarcia umów na wykonanie zamówienia (np. osób
reprezentujących Wykonawcę, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób
wyznaczonych do kontaktu po stronie Wykonawcy,, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca) jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni pod
adresem: 81-154 Gdynia, ul. Platynowa 19/21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076927, NIP
5861003497, REGON 190396358, e-mail: pka@pkagdynia.pl
- dalej zwana Administratorem;
26.1.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, możliwy jest drogą
elektroniczną lub drogą poczty tradycyjnej:
Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. – iodo@pkagdynia.pl, 81-154 Gdynia,
ul. Platynowa 19/21 (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”);
26.1.3. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
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a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na, „zaprojektowanie oraz
kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i
uruchomieniem ładowarek” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Ustawy (zamówienie sektorowe) – podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 10 RODO w związku z przepisami Ustawy;
b) zawarcia lub wykonania umowy– podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 pkt. b RODO;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w
szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawa prawna
przetwarzania danych art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO
d) poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora na jego
nieruchomościach lub w jego pojazdach w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub
ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić Administratora na szkodę – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust.
1 pkt. f) RODO;
26.1.4. kategorie danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca
udostępnił Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu lub zawarcia umowy z Zamawiającym w wyniku niniejszego
postępowania:
a) w stosunku do osób, których dane służą do wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (osoby będące członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy lub
podwykonawcy, lub posiadające w przedsiębiorstwie Wykonawcy lub
podwykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne): imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce pracy, dane dotyczące
wyroków skazujących lub naruszeń prawa;
b) w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania lub przedstawicieli
Wykonawcy: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres pocztowy, numer
telefonu, numer faksu, adres e-mail, dni pracy, godziny pracy;
c) w stosunku do podwykonawców Wykonawcy: imię, nazwisko, firma/nazwa
podwykonawcy, NIP, adres pocztowy, telefon, adres e-mail, adres internetowy;
d) w stosunku do osób wyznaczonych przez podwykonawców Wykonawcy do
kontaktów: imię, nazwisko, firma/nazwa podwykonawcy, adres pocztowy,
numer telefonu, adres e-mail, adres internetowy;
e) w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania podwykonawcy
Wykonawcy: imię i nazwisko, data urodzenia, stanowisko służbowe, adres
pocztowy, numer telefonu, adres e-mail;
26.1.5. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał i udostępnił
Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu lub zawarcia umowy z Zamawiającym (np. osób, których
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26.2.

26.3.

26.4.
26.5.

dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, osób reprezentujących Wykonawcę, osób kierowanych do realizacji
zamówienia, osób wyznaczonych do kontaktu po stronie Wykonawcy, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca)
będą Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Minister Innowacji i Rozwoju), Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020
(Skarb Państwa-Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie),
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy, podmioty prowadzące w imieniu
Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy lub
współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego,
w tym usługi księgowe, rejestracja korespondencji, rozliczania rozmów telefonicznych,
operatorom pocztowym i kurierzy, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi
płatnicze, podmioty będące dostawcami systemów informatycznych i usług IT dla
Administratora, podmioty świadczące usługi prawne lub podmioty świadczące usługi
archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z
którymi Administrator prowadzi współpracę, w tym w szczególności podwykonawcom,
klientom i innym dostawcom oraz kontrahentom z poszanowaniem obowiązujących
przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym
organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy
prawa;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat
od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
obowiązywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa;
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach
Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów Ustawy;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;

26.6.

osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
26.7.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
26.8. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
26.9. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
26.10. Do przetwarzania danych osobowych o wyrokach skazujących lub naruszeniach prawa
dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Administratora
oraz obowiązane do zachowania takich danych w poufności.
26.11. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
jest obowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
związanych z działem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13
RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
27. Załączniki do SIWZ.
Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy.
Załącznik nr 2A: Opis przedmiotu zamówienia dla części I.
Załącznik nr 2B: Opis przedmiotu zamówienia dla części II,
Załącznik nr 3A: Program Funkcjonalno- Użytkowy dla części I- Platynowa,
Załącznik nr 3B: Programy Funkcjonalno- Użytkowe dla części II- 2 Morskiego Pułku Strzelców,
Załącznik nr 3C: Programy Funkcjonalno- Użytkowe dla części II-Godebskiego,
Załącznik nr 3D: Programy Funkcjonalno- Użytkowe dla części II- Piłsudskiego Tetmajera,
Załącznik nr 3E: Programy Funkcjonalno- Użytkowe dla części II- Gombrowicza,
Załącznik nr 3F: Programy Funkcjonalno- Użytkowe dla części II- Wójta Radkego
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Załącznik nr 4: Wykaz osób,
Załącznik nr 5: Wykaz robót,
Załącznik nr 6: Wykaz dostaw
Załącznik nr 7: Wzór oświadczenia.
Załącznik nr 8: Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Firma wykonawcy __________________________
REGON ..............................................................
NIP .....................................................................
internet http://......................................................
e-mail..................................................................
telefon………………………………………………………………….
FORMULARZ O F E R T Y
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie oraz kompleksowa
budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i
uruchomieniem ładowarek
składamy niniejszą ofertę na:
Część 1: za cenę w złotych:
wartość netto ..............................................................................................
VAT ............................................................................................................
wartość brutto ............................................................................................
lub*
Część 2: za cenę w złotych:
wartość netto ..............................................................................................
VAT ............................................................................................................
wartość brutto ............................................................................................
2. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi we wzorach umów.
3. Oświadczamy, że (UWAGA! Poniższe oświadczenia będą brane pod uwagę przy
przyznawaniu punktów w kryterium oceny ofert):
1) okres gwarancji i rękojmi na oferowane ładowarki będzie wynosił:
………………………………………………………………………………………(minimum 36 miesięcy)
2) sprawność energetyczna oferowanych stacji ładowania w warunkach
znamionowych (SE) będzie wynosić:

……………………………………………………………………………………………………(minimum 93 %)
4. Ponadto oświadczam, że:
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otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
5. Akceptujemy wzory umów i zobowiązujemy się do podpisania umów na warunkach
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczany, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
7. Wykonawca, którego reprezentujemy:
- nie powierzy wykonania zamówienia podwykonawcom*;

- powierzy wykonanie podwykonawcom następującą część zamówienia: *
……………………………….…………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić
__________________________
(data i podpis upoważnionego
przedstawiciela)
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Załącznik nr 4 Wykaz osób
…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy: przetargu na zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji
ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.
WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

1.

Uprawnienia

Imię i
nazwisko

Do projektowania w
specjalności architektonicznej

Do projektowania w
2. specjalności konstrukcyjnobudowlanej
Do
projektowania
w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
3.
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych
bez
ograniczeń
Do kierowania robotami
4. budowlanymi w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej
Do
kierowania
robotami
5. budowlanymi w specjalności:
drogowej
Do
kierowania
robotami
budowlanymi w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci,
6.
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych.
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Podstawa
do
dysponow
ania
osobą

Informacja
o
uprawnieni
ach , numer
uprawnień

Zakres
wykonywa
nych przez
te osoby
czynności

Uprawnienia E i D w zakresie
urządzeń
7.
elektroenergetycznych grupy I
do 15 kV;
.............................................................

………………………………………………………

(miejsce i data)

(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy: przetargu na zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów
elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy następujące roboty:
Całkowita wartość

Lp.

Rodzaj robót
budowlanych

brutto

Miejsce
wykonania

Data wykonania
Nazwa Odbiorcy

zamówienia

(miesiąc/rok)

(należy podać walutę)

W załączeniu przedkładamy dowody lub dokumenty potwierdzające, że roboty
budowlane zostały wykonane należycie
__________________________
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy: przetargu na zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów
elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.
Wykaz wykonanych oraz w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy następujące dostawy:

Lp.

Przedmiot dostawy

Całkowita wartość
brutto
zamówienia

(należy podać walutę)

Data
wykonania
(miesiąc/rok)

Nazwa Odbiorcy

W załączeniu przedkładamy dowody lub dokumenty potwierdzające, że dostawy te
wykonane zostały lub są wykonywane należycie.
__________________________
(data i podpis upoważnionego
przedstawiciela)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy: przetargu na zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji
ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.
Wzór oświadczenia
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest………………………..……. Znak:
, niniejszym działając w imieniu wykonawcy
*
oświadczam / oświadczamy , że:
1)

wydano wobec mnie prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne* tak/nie;

Uwaga: (Jeżeli wobec wykonawcy wydano taki wyrok lub decyzję zobowiązany jest do
przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności)
orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne* tak/nie;
3)
wydano prawomocny wyrok sądu skazujący za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy * tak/nie;
4)
wydano wobec mnie ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy * tak/nie;
5)
zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)* tak/nie;
* niepotrzebne skreślić
2)

__________________________
(data i podpis upoważnionego
przedstawiciela)
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