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do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji 

projektowej przyłącza energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu 

autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na 

terenie zajezdni Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” w trybie 

przetargu nieograniczonego, kod:ZP-1/2016. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Komunikacja Miejska spółka z o.o. w Szczecinku 

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek 

tel.: (+48) 94 37 435 73 

fax: (+48) 94 37 435 86  

e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl 

strona internetowa: www.km.szczecinek.pl  

Adres do korespondencji: ul. Cieślaka 6A, 78-400 Szczecinek 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

 Komunikacja Miejska spółka z o.o. w Szczecinku 

 ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek 

 Adres do korespondencji: ul. Cieślaka 6A, 78-400 Szczecinek 

 tel.: (+48) 94 37 435 73, fax: (+48) 94 37 435 86 

 e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl,  strona internetowa: www.km.szczecinek.pl 

 

II. Definicje i tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nie  przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164.) zwanej w dalszej treści specyfikacji 

„Ustawą”. 

 

2. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz 

art. 39-46 Ustawy. 

 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zwanej w dalszej treści „SIWZ” zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie oraz Kodeks cywilny. 

 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

c) Biuletyn Zamówień Publicznych udostępniany na stronach portalu internetowego 

Urzędu Zamówień Publicznych; 

d) strona internetowa Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku; 

e) tablica ogłoszeń w siedzibie Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku.   

 

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza 

energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych 

(bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni 

Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.  

 

2. Zakres wykonania projektu przez Wykonawcę oraz terminy wykonania zamówienia  

określa SIWZ oraz załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 

 

3. Wspólny słownik zamówień (CPV):  
 

71323100-9  -usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

      71248000-8 - nadzór nad projektem  i dokumentacją 

 

 

 

 

 

 

mailto:miejkom@km.szczecinek.pl
http://www.km.szczecinek.pl/
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone  

 art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: 

 

 

a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Ocena spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie spełnia”. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty: oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

 b/ posiadania wiedzy i doświadczenia: 

 

Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykaże się 

wykonaniem minimum 1 (jednej) usługi wykonania dokumentacji projektowej na 

budowę lub modernizację przyłącza energetycznego o wartości nie mniejszej niż  
10 000,00 zł (brutto), poświadczonej , że usługa ta została wykonana należycie.   

  

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie 

spełnia”. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku 

Wykonawca załączy do oferty: 

 

      - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów , czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wzorem  stanowiącym  załącznik 

nr 8 do SIWZ – oryginał;    

  

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

 

Ocena spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.  

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznika nr 4 do SIWZ. 
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d/ dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.  

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

projektantem branży elektrycznej -  minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, która to osoba będzie posiadać 

kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe 

(liczone od dnia uzyskania uprawnień) w wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia 

budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby 

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).  

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku 

Wykonawca załączy do oferty: 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do 

SIWZ - oryginał; 

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 

10 do SIWZ - oryginał; 

 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

  

 e/ sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Ocena spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie dokonana 

według formuły „spełnia” lub „nie spełnia”. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca: 

- wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
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ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000,00  PLN  (trzydzieści tysięcy złotych). 

 

W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku 

Wykonawca załączy do oferty: 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków 

udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu. 

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się też Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 

 

4.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który 

udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają 

zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 

oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia. 

 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

 a) jest niezgodna z Ustawą; 

 b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy; 

 c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia; 

 f)    zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 g)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na    

           poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87.ust. 2 pkt 3 Ustawy; 

 h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

7. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków określonych w niniejszym 

Dziale SIWZ oraz sprawdzenia  kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych 

oświadczeń lub dokumentów. Warunki będą oceniane w/g formuły „spełnia”  lub „nie 

spełnia”. 
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VI. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty następujących oświadczeń 

lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  

 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy,  

według wzoru stanowiącego  załącznik nr 4 do SIWZ - oryginał; 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wzorem  stanowiącym  załącznik 

nr 8 do SIWZ – oryginał; 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do 

SIWZ - oryginał; 

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 

10 do SIWZ - oryginał; 

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

f) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 Ustawy,   zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ - oryginał; 

g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub  z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - 

oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

i) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
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właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;                                                                     

 

Oświadczenia i dokumenty wymienione  w sekcji VI pkt. 1 „a”, „b”, „c”, „d”, „e” SIWZ 
należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których 

mowa w art. 22 ust.1 Ustawy.  
 

Natomiast oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji VI pkt. 1 „f”, „g”, „h” „i” 

SIWZ należy dołączyć do oferty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.  

 

2. Dowodami o których mowa w sekcji VI pkt. 1 „b” SIWZ są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

b) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia o którym mowa w sekcji VI pkt. 2 „a” SIWZ.      

 

3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie, o którym mowa w sekcji VI pkt. 1 „b” SIWZ zostały wcześniej wykonane, 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa                          

w sekcji VI pkt. 2 SIWZ. 

 

4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio 

w sekcji VI pkt. 1 „b” oraz sekcji VI pkt. 2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z 

poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane 

lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego, usługi były lub miały zostać wykonane, o 

przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.   

                                                                                                                                                     

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI pkt. 1 „g”, 

„h”, „i” SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne             

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert;  

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji 

VI pkt. 5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 



 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z 
infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie 
zajezdni Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.”, kod: ZP-1/2016, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

8 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem                               

– wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w sekcji VI pkt. 5 SIWZ.  

 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna)  zobowiązani są do ustanowienia 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. W takim przypadku każdy z partnerów musi osobno 

złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w sekcji VI pkt. 1 „a”, „f” „g”, „h”, „i”, 

SIWZ. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wszelkie 

kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami 

konsorcjum a Zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika. 

 

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia.                                                                                                                                  

 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

9. Oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy musi być złożone w 

oryginale.  
 

10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada  

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, 

określonym w sekcji VI pkt. 1 „f” „g”, „h”, „i” SIWZ. 

 

11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  

Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

Ustawy, Zamawiający , w celu oceny, czy Wykonawca  będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących w szczególności:  

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

14. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty następujących  

dokumentów: 

a) wypełnionego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy; 

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia   16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz. U. 2015.184) 

albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 

6 do SIWZ –oryginał; 

d) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

powierzy podwykonawcom - oryginał.   

 

VII. 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 w języku polskim. 

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem oferty, wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem, przy czym Wykonawcy wszelką korespondencję 

dotyczącą przetargu kierują na adres: 

 

 

Komunikacja Miejska spółka z o.o. w Szczecinku 

ul. Cieślaka 6A, 78-400 Szczecinek 

 

3. Domniema się, że wszelkie pisma wysłane przez Zamawiającego na numer faksu  

wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostały mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jego treścią. 

 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest 

Wojciech Kaleta  – Specjalista ds. technicznych i zamówień publicznych kontakt 

telefoniczny od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia w godz. 10
00

-14
00

, telefon 

501 323 777. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek                  
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o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 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. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego www.km.szczecinek.pl 

 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje  

niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na 

stronie internetowej Zamawiającego www.km.szczecinek.pl 

 

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

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

 

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i 

będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych  terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium.   

 

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

 

Zamawiający określa dla Wykonawcy termin związania ofertą na 30 (trzydzieści) dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do SIWZ . 

 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 

 

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w  SIWZ. 

 

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

Wykonawcy. 

 

5. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być podpisane przez Wykonawcę. 

 

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

uniemożliwiający rozłączenie się kartek. 

 

http://www.km.szczecinek.pl/
http://www.km.szczecinek.pl/
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7.  Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracji podlegają 

wyłącznie strony zapisane. 

 

8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 

inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 

 

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

napisem na „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego wraz z 

infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-

ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni Zamawiającego w Szczecinku 

przy ulicy Cieślaka 4.” – nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2016 r. i godziną 13
00

. 

Druga, wewnętrzna, zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona 

dodatkowo identyfikacją Wykonawcy. 
 

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

zamkniętej kopercie oznaczonej na „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza 

energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów elektrycznych 

(bateryjnych), na 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zajezdni 

Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4.” -zmiana/wycofanie”. 

 

11. 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 

ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 

postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w Szczecinku przy ulicy 

Cieślaka, budynek nr 6A, pokój sekretariatu (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 25 stycznia 2016 roku do godziny 12
00

. 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w 

Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4,  w pokoju działu technicznego dnia 25 stycznia 2016 

roku o  godzinie 13
00 

. 

 

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich zgodnie z formularzem 

oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto. 

 

2. Wykonawca podaje cenę ryczałtową za całe zadanie objęte zamówieniem, zawierającą 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia, w 

tym sprawowanie nadzoru autorskiego, bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania 

umowy, /wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie 

z art. 632 K. c./. 
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3. Do obliczenia ceny służą: 

 - wizja lokalna /zalecana/; 

      - dokumenty i załączniki  otrzymane od Zamawiającego; 

 -  środowiskowe zasady wycen prac projektowych. 

 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona przy uwzględnieniu  

następujących kryteriów: 

 

Lp.                             Kryterium Waga 

1. Cena oferty brutto 95% 

2. 
Termin zakończenia prac i złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę 
  5% 

 

 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag 

może osiągnąć oferta, wynosi 100 punktów. 

 

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 

punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. 

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą ilość punktów: 

 

X (łączna ilość punktów) = punkty I (kryterium „cena oferty brutto”) + punkty II 

(kryterium  „Termin zakończenia prac i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę”) 

                                                          

5. W zakresie kryterium „cena oferty brutto”: 

Maksymalną liczbę punktów kryterium „cena oferty brutto” uzyska oferta, w której 

Wykonawca zaoferuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych.  

Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: 

 

                      najniższa zaoferowana cena brutto 

                   Cena oferty brutto =      95 

                cena brutto  oferty badanej  

 

6. W zakresie kryterium „Termin zakończenia prac i złożenia wniosku o pozwolenie na 

budowę”: 

Termin zakończenia prac i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę zamówienia 

punktowany będzie w/g wzoru: 

 

                    Termin zakończenia prac i złożenia wniosku             

Termin zakończenia prac                 o pozwolenie na budowę  najkrótszy z ofert /dni/ 

i złożenia wniosku               =              x 5 

o pozwolenie na budowę                  Termin zakończenia prac i złożenia wniosku  

                                                          o pozwolenie na budowę badanej oferty /dni/ 
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 Termin zakończenia prac i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę liczony będzie od dnia 

składania ofert oraz nie może być dłuższy niż 31 lipca 2016 r.  Maksymalną liczbę punktów  

w kryterium „Termin zakończenia prac i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę” uzyska 

oferta, w której Wykonawca zaoferował najkrótszy termin wykonania zamówienia, spośród 

ofert nieodrzuconych. 

 

7. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny fert,  

Zamawiający  spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

 miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w 

Szczecinku poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 

- zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.km.szczecinek.pl 

 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 

183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 

10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie. 

 

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, 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 

Ustawy.  

 

6. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia 

Zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności 

zawierającej poniższe warunki: 

http://www.km.szczecinek.pl/
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- strony umowy z oznaczeniem lidera; 

- cel zawarcia umowy; 

- okres obowiązywania umowy konsorcjum; 

- solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

   udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego za wykonanie 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. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

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

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 

postanowień wzoru: „Umowa o prace projektowe  ZP-1/2016” stanowiącej  załącznik 

nr 7 do SIWZ  oraz danych  zawartych w ofercie Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 

Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. 

 

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
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XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 

XXIII. 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. 

 

XXIV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVI. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom.  

 

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

Ustawy. 

 

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

 

XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

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

ust. 2. 
  

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

  

XXIX. Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące załączniki: 
 

 Załącznik nr 1:  Plan sytuacyjny. 

 Załącznik nr 2:  Opis przedmiotu zamówienia. 

 Załącznik nr 3:  Formularz ofertowy. 

 Załącznik nr 4:  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
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                                 art. 22 ust. 1 Ustawy. 

 Załącznik nr 5:  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust.1     

                                Ustawy. 

 Załącznik nr 6:  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej   

                                 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie   

                                 konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że  

                                 Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

-     Załącznik nr 7:  Wzór umowy „Umowa o prace projektowe  ZP-1/2016”. 

 Załącznik nr 8:  Wykaz wykonanych/wykonywanych usług. 

 Załącznik nr 9:  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  

                          zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za     

                          świadczenie usług. 

 Załącznik nr 10: Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w   

                                 wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

  

Szczecinek, 8 stycznia 2016 r                               

   
DYREKTOR   ZARZĄDU 

     Tomasz Merk 


