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I.     Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Komunikacja Miejska spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

ulica  Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek  

telefon: 94 374 35 73 

 fax: 94 374 35 86 

 e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu   

nieograniczonego o  wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych  na podstawie art.  11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. 

poz. 1986 z późn. zm.),  zwanej w dalszej treści specyfikacji „Ustawą”.   

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem  zamówienia p.n. „Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 

21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu 

Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku” jest dostawa elementów 

wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w 

ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w 

Szczecinku.  

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

zwanym dalej: „OPZ” – stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

 

3. System Szczecineckiej Wypożyczalni rowerów miejskich (SWRM) powstał w ramach 

zadania : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  z projektu pn. „Dostawa kompleksowego systemu 

wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich 

(SWRM)”(umowa Nr RPZP.02.01.00-32-0006/16-00 z dnia 11 sierpnia 2017 roku) w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020. Nr projektu RPZP.02.01.00-32-0006/16-00 

 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 

34431000-7 Rowery niewyposażone w silniki 

35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

48151000-1 Komputerowy system sterujący 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 20 lutego 2020 roku.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  

 

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

- Nie podlegają wykluczeniu; 

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) w zakresie kompetencji lub uprawnień, Zamawiający nie określa warunku. 

 

2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać się 

doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

okresie co najmniej 1 dostawy, polegającej na dostarczeniu co najmniej dwóch 

stacji rowerowych (obejmującej terminale, stojaki i rowery) wraz z ich instalacją  

i uruchomieniem w systemie bezobsługowej wypożyczalni rowerów, 

potwierdzonej że została wykonana należycie. 

 

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie określa 

warunku. 

 

2. 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 na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i 

zawiadomienia miedzy uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać 

za pośrednictwem pełnomocnika. 

4. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie 

dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia/ nie spełnia.  

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu 

podlegają wykluczeniu z  postępowania. 
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6. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

 

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

 

Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491); 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

Załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składane jest 

w oryginale, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym 

podpisem.  

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy w Wykonawców wspólnie ubiegający 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.     

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

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,  terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:  

 

a/  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 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 
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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- Załącznik nr 5 do SIWZ; 

 

b/ W celu  potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji VII pkt. 4 „b” 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  

lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

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

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

tych podmiotów dokumentów wymienionych Sekcji VII pkt. 4 „b”. 

 

7. 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 art. 24 ust.1 pkt. 23 Ustawy – wzór oświadczenia stanowi  załącznik nr 7 do SIWZ.                     

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, ze powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy składa  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji VII pkt 4 i 7 składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

  

10. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

 

11. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca: 
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a/ wypełniony formularz ofertowy, 

b/ oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, 

c/ oryginału dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego, 

d) zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach  

innych podmiotów. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania z Wykonawcami. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Sekcji VII niniejszej 

SIWZ ( również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 

ust. 3 Ustawy).  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

5. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 

poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest 

Pan Wojciech Kaleta: e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl, fax:  94 374 35 86. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2000,00 PLN.  

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   

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

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy  

  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

  (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek bankowy 

Zamawiającego  w o numerze: 77 1140 2118 0000 5180 3900 1001 z dopiskiem „Wadium 

Kod ZP-8/2019”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje  z chwilą uznania 

środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem dnia i 

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.  

mailto:miejkom@km.szczecinek.pl
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5. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu 

wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenia 

Zamawiającego zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków 

związanych z oceną zasadności roszczenia przez Wykonawcę oraz warunków, które nie są 

w nim wymienione.  

 

X. Termin związania ofertą. 

 

Zamawiający określa dla Wykonawcy termin związania ofertą na 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

SIWZ.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy. 

4. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

5. Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób 

uniemożliwiający rozłączenie się kartek. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
7. W ofercie należy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ dołączając  

na początku spis treści. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych 

stronach. Numeracji podlegają wyłącznie strony zapisane. 

8. Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej, która powinna być opatrzona wyłącznie 

napisem „Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów 

wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu 

Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku”. Druga, wewnętrzna, 

zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją 

Wykonawcy. 

9. Wszelkie zmiany do już złożonych ofert lub wycofanie oferty mogą być wniesione w 

zamkniętej kopercie oznaczonej „Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji 

rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach 

rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w 

Szczecinku  -zmiana/wycofanie”. 

10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 

spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11. Informacje te należy umieścić w osobnej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych 

w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

12. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 

przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 

objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny 
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ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 

postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku  przy 

ulicy Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia              

9 grudnia  2019 roku, godz. 1000 .  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sekretariat na parterze budynku)  w dniu  

9 grudnia 2019 roku o godz. 1030. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Wykonawca poda cenę oferty w załączniku do formularza ofertowego. Wzór formularza 

ofertowego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Cenę oferty należy obliczyć na zasadach określonych w formularzu ofertowym– 

Załącznik nr 3 do SIWZ z uwzględnieniem warunków realizacji zamówienia 

określonych w OPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ.   

3. Cena oferty musi określać wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości zamówienia, 

uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie 

koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji 

zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 2  do SIWZ. 

4. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 

5. Cena oferty winna być podana w złotych polskich. Cena winna być wyrażona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w 

górę w następujący sposób: 

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5, 

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

6. 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 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. 
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów na podstawie 

kryteriów oceny, wymienionych poniżej. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga  

1 Cena 60% 

2 
Termin usuwania awarii i usterek 

rowerów, stacji i sprzętu  
30% 

3 Udostępnienie powierzchni reklamowej 10% 

 

 

3. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

brutto za realizację zamówienia, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 

 cena oferty najniżej skalkulowanej 

liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------------------------------- x 60 pkt 

 cena oferty ocenianej 

 

 

4. W kryterium „Termin usuwania awarii i usterek rowerów, stacji i sprzętu” Zamawiający  przyzna 

punkty w następujący sposób. 

Sposób przyznania punktów w kryterium ,,termin usuwania awarii i usterek rowerów, stacji i sprzętu” 

(leżących po stronie Wykonawcy, objętych gwarancją):  

Za skrócenie terminu usuwania awarii i usterek Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący 

sposób: 

a) termin usuwania usterek i awarii w ciągu 24 godzin zegarowych  – 0 pkt 

c)  termin usuwania usterek i awarii w ciągu 20 godzin zegarowych  – 10 pkt 

e)  termin usuwania usterek i awarii w ciągu 16 godzin zegarowych  – 20 pkt 

f)  termin usuwania usterek i awarii w ciągu 10 godzin zegarowych lub krótszy – 30 pkt 

 

Maksymalny termin na usuwanie usterek i awarii – 24 godziny zegarowe od chwili zgłoszenia awarii 

lub usterki przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin na usuwanie usterek i awarii 

krótszy niż 10 godzin zegarowych, do oceny ofert w kryterium termin usuwania awarii i usterek 
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rowerów, stacji i sprzętu zostanie przyjęty termin 10 godzin zegarowych czyli minimalny zgodny z 

możliwościami  i żądaniem Zamawiającego. 

W przypadku wypełnienia w Formularzu oferty terminu usuwania usterek niezgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, tj. m.in. w przypadku nie zaznaczenia żadnej pozycji, zaznaczenia więcej pozycji niż 

jedna, wpisania innego terminu, niż podany przez Zamawiającego jako możliwy do zaoferowania, 

Zamawiający uzna że wykonawca nie zaoferował parametru w ramach tego kryterium i przyzna 

Wykonawcy 0 pkt w tym kryterium. 

 

5. W kryterium „Udostępniona powierzchnia reklamowa” Zamawiający przyzna punkty w 

następujący sposób. 

Liczba rowerów, na których zostanie udostępniona Zamawiającemu powierzchnia reklamowa, w 

miejscach nie utrudniających użytkowania roweru: 

• 7 rowerów wykonawca otrzyma 5 pkt  

• 14 rowerów wykonawca otrzyma 8 pkt  

• 21 rowerów wykonawca otrzyma 10 pkt. 

• Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z ww. formułą (odpowiednia liczba punktów zostanie 

przyznana za udostępnienie na rzecz Zamawiającego powierzchni reklamowej na rowerach, w 

zależności od liczby rowerów wskazanej w Formularzu oferty. 

• W przypadku wypełnienia w Formularzu oferty liczby rowerów niezgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, tj. m.in. w przypadku nie zaznaczenia żadnej pozycji, zaznaczenia więcej pozycji niż 

jedna, wpisania innej liczby rowerów, niż podana przez Zamawiającego jako możliwa do 

zaoferowania, Zamawiający uzna że wykonawca nie zaoferował parametru w ramach tego kryterium i 

przyzna Wykonawcy 0 pkt w tym kryterium. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy, w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

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

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

 

 

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

wynikającym z art. 94 Ustawy. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dopełni ustalone warunki zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

4. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia 

Zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności 

zawierającej poniższe warunki: 

- strony umowy z oznaczeniem lidera; 

- cel zawarcia umowy i sposób współdziałania; 
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- okres obowiązywania umowy konsorcjum; 

- solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

- zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 

 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dni po wykonaniu 

zamówienia. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości   (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z póź. zm.). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego o numerze  77 1140 2118 0000 5180 3900 1001.  Oznacza to, że przed 

terminem podpisania umowy na koncie Zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze 

przelane tytułem zabezpieczenia. 

6. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż 

pieniądzu zabezpieczenia nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że 

roszczenia Zamawiającego zostaną zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek 

warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez Wykonawcę oraz warunków, 

które nie są w nim wymienione.  

7. Po wykonaniu zamówienia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady wartość w wysokości 30 % zabezpieczenia do wygaśnięcia okresu 

rękojmi za wady. Wartość ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za  
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XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

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 Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 

Ustawy. 

 

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

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

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

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

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

 

Zamawiający podaje adres poczty elektronicznej i strony internetowej:  

e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl 

strona internetowa Zamawiającego: http://www.km.szczecinek.pl/ 

 

mailto:miejkom@km.szczecinek.pl
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XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  

w walutach obcych. 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVII.  Informacje o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 

Ustawy. 

 

Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia.  

 

XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania  przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a 

ust. 2 

 

Zamawiający  nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

XXIX. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców.  

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

XXX.  Informacje dodatkowe: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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”, informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komunikacja Miejska spółka z 

o.o., ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, tel.: 943743573, fax: 943743586,                             

email: miejkom@km.szczecinek.pl, strona internetowa: www.km.szczecinek.pl 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych  w Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.: e-mail: 

iod@km.szczecinek.pl 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z 

ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu 

Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku.” prowadzonym w 

trybie przetargu  nieograniczonego. 

4.  odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych będą  osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

5. Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane zgodnie  z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres  przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest  wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych               

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), 

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

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana  danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

-  prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

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

przepisy RODO; 

9.  Nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawa  prawną przetwarzania  Pani /Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

XXXI. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Poniższe załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

Załącznik nr 1a do OPZ – Wypożyczenie przy użyciu klawiatury stacji.  
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Załącznik nr 1b do OPZ - Aplikacja mobilna – instrukcja obsługi. 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy, 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Formularz ofertowego, 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie i lokalizacja trzech stacji rowerowych. 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw, 

Załącznik nr 6 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art 25a ust. 1       

                                         Ustawy, 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania. 

 

 

Szczecinek,  22  listopada  2019 roku  

                                                                                         Zatwierdził: 

 

 


