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SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Wprowadzenie 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.) zwanej dalej uPzp i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy tejże 
ustawy. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3. Postępowanie oznaczone jest znakiem 035/2021 . Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z 

Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
4. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych zadanie 1 i/lub zadanie 2. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie 
z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 i/lub 2 do SWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca 
nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający 
przyjmie, że wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 

 
I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o.,  
85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11,  
tel. (052) 324 94 10, fax. (052) 324 94 38,  
NIP 554-031-40-41, REGON 091605784 
Strona internetowa: www.mzk.bydgoszcz.pl 
Godziny Pracy Zamawiającego: od 6.30 – 14.30. 
 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_bydgoszcz. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 
uPzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :  
− 34946100-1 – Materiały do budowy torów kolejowych 
− 34947100-8 – Podkłady 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

− Zadanie 1 – Dostawa akcesoriów torowych 
− Zadanie 2 – Dostawa podkładów drewnianych i podrozj azdnic PN-EN 

13145+A1:2012 nasyconych środkiem impregnuj ącym – olejem kreozotowym PN-
EN-13991:2004. 

 
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca 

załącznik nr  5 do SWZ . 
2) Zakres zamówienia stanowi załącznik nr 1a, 2a do SWZ. 
3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, dobrej jakości 

oraz musi być zgodny z obowiązującymi normami. 
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4) Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą normy, w związku z czym Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że oferowany asortyment 
jest identyczny funkcjonalnie i jest możliwie najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, 
składu, materiałów, z których jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów wymienionych w 
zestawieniu asortymentowym. 

5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena równoważności oferowanych przez 
Wykonawcę rozwiązań z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ będzie 
dokonywana na podstawie załączonego do oferty zestawienia porównawczego. Zestawienie 
takie należy opracować w formie tabelarycznej i dołączyć do oferty. 

2. Termin realizacji umowy: dostawa jednorazowa do 14 dni od daty podpisania umowy. 

3. Pozostałe istotne postanowienia, tj.: warunki wy konania zamówienia oraz warunki 
płatno ści zawarte s ą we wzorze umowy stanowi ącym zał ącznik nr 4 do SWZ. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1)nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa: 

a) w art. 108 ust. 1 uPzp, 
b) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 uPzp tj: 

− który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert 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; 

− w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

− 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, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

− który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady. 

2)spełniają warunki dotyczące – zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i  art. 111 uPzp. 
 

 

V. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert wstępne 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 
3 do SWZ ; 
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2. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia dodatkowych dokumentów w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale IV. Ocena spełnienia 
warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. 

VI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH  SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o których mowa w Dziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Sławomira Bryk – Ławska. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_bydgoszcz. 

3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. W celu 
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 
wiadomo ść do zamawiaj ącego ”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 
do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z 
Wykonawcami: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl  

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany 
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy.  

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania 
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania 
czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 



035/2021 
 

5 

 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin   
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej: 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

10. Zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za zło żenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcj ą korzystania z platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMEN TÓW WYMAGANYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO W SWZ 

 
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem  lub 
podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym . W procesie składania oferty, wniosku w tym 
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny  lub 
podpis zaufany  lub podpis osobisty  Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który 
następnie przesyła do systemu. 

2. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym  lub podpisem 
osobistym  przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym  przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
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Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. 
Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 
przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, 
może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 uPzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że 
w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym 
języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału 
dokumentu, 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. 

11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 
to maksymalnie 500 MB. 

12. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawc ów powinny by ć zgodne z  
Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego 
dalej Rozporządzeniem KRI. 

13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf  

14. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
rozszerzeń: 
a) .zip  
b) .7Z 

15. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewyst ępujących  w Rozporządzeniu KRI występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zło żone w takich plikach zostan ą uznane za zło żone 
nieskutecznie.  
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16. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB , oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 
maksymalnie 5MB . 

17. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składaj ących si ę na ofert ę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym w formacie PAdES.  

b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca si ę opatrzy ć podpisem w formacie XAdES o 
typie zewn ętrznym . Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 
łącznie z dokumentem podpisywanym. 

c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
18. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, s tosowa ć 

podpisy tego samego rodzaju.  Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

19. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

20. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków.  

21. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

22. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 04.05.2021r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_bydgoszcz w myśl uPzp na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 02.04.2021r. do godziny 1050. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Oferta powinna zawierać: 

a) Formularz ofertowy  zawierający wszystkie oświadczenia w nim zawarte (sporządzony wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1a i/lub 2, 2a do SWZ) 

b) Oświadczenie (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),  
c) Pełnomocnictwo  udzielane osobom podpisującym ofertę (o ile dotyczy) lub pełnomocnika 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
d) Uzasadnienie faktyczne i prawne zastrze żenia informacji, jako tajemnicy 

przedsi ębiorstwa  (jeżeli dotyczy). 
e) Zestawienie cech materiałowych i wytrzymałościowych, potwierdzające że oferowane przez 

Wykonawcę wyroby równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 
(jeżeli dotyczy). 

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
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5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 
ust.2 uPzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w 
postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 
postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że 
oferta została zaszyfrowana i złożona. 

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

XII.  OTWARCIE OFERT 
 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 02.04.2021r o godz. 
1100 przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty”. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. 2019 poz.178) za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki podatku VAT 
i wartości brutto.  

2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. W przypadku, gdy cena będzie zawierała więcej niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający  

zaokrągli cenę  do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, tj. dla cyfr mniejszych od 5 cenę zaokrągli 
w dół, a dla cyfr równych lub większych od 5 cenę zaokrągli w górę. 

4. W cenie jednostkowej netto należy uwzględnić:  
− wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel przedmiotu zamówienia, okres 

realizacji zamówienia z uwzględnieniem zapisów Działu III SWZ, 
− wykonanie zobowiązań wynikających ze wzoru umowy stanowiącego integralną część SWZ. 

5. Cenę należy obliczyć  w następujący sposób (tabela załącznik nr 1a i/lub 2a do SWZ: 
− ilość (kolumna 4) x cena jednostkowa netto (kolumna 5) = wartość netto (kolumna 6).  
− w kolumnie 7 należy podać stawkę podatku VAT.  
− wartość brutto (kolumna 8)  = wartość netto z kolumny 6 powiększona o podatek VAT. 
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Podsumowanie kolumn „wartość netto” i „wartość brutto” należy przenieść do strony ofertowej 
stanowiącej złącznik nr 1, załącznik nr 2 do SWZ. 

  Podanie 0 zł jest niedozwolone i spowoduje odrzucenie oferty. 
  W zestawieniu asortymentowym muszą być wycenione wszystkie pozycje. 
6. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od 
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie 
odrzucona. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu zastosowania kryterium ceny lub kosztu dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest w formularzu ofertowym: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZN ACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium, którego waga wynosi: 

 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE  KRYTERIÓW WAGA  

I CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 100 % 

 

OCENIAJĄC OFERTĘ I KIERUJĄC SIĘ : 
 

� I kryterium  - CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA  ustala się, że najni ższa z oferowanych 
cen brutto uzyska 100 pkt . 

 

Przykład punktowania kryterium  - CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

ilość  punktów uzyskanych za 
kryterium cena 

= cena oferty z najniższą ceną 
cena oferty ocenianej 

x 100 

 

2. Przy obliczaniu oceny punktowej oferty, liczba punktów przyznana przy ocenie kryterium 
zostanie przeliczona z uwzględnieniem jego wagi. 

3. Punkty będą przyznawane w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
4. Ocena ofert dotyczy wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

uPzp oraz SWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych, w oparciu 
o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
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XV.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAM ÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający wykona czynności zgodnie z 
zapisami art. 253 uPzp. 

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(s.c. Konsorcja), Zamawiający zwróci się przed podpisaniem umowy o przedłożenie kopii umowy 
określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w 
postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca związany umową może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

XVIII.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 
„RODO”) informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Inowrocławskiej11, NIP 554-031-40-41, REGON: 091605784. 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@mzk.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres Administratora: 85-153 
Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp 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 uPzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
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8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego); 

d) 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: 
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, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO;  

 
XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1)  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2)  10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
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7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XX.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Załącznik nr 1, 1A i/lub 2, 2A – Formularz Ofertowy wraz z zestawieniem asortymentowym, 
Załącznik nr 3            – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;  
Załącznik nr 4       – Wzór umowy, 
Załącznik nr 5       – Specyfikacja techniczna. 
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