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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

  

Tyskie Linie Trolejbusowe  Sp. z o.o.   

ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy 

REGON: 273711413 

NIP: 646-23-18-805 

Telefon:  48 32 217-02-22 

email: info@tlt.pl 

www.tlt.pl 

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00. 

  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

3.1.1. dostawa 6 szt. elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej (elektrobusów) dla Tyskich 

Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach. Oferowane pojazdy muszą spełniać wszystkie 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i 

przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1475) 

niebędących pojazdami specjalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). Dostarczone pojazdy muszą 

posiadać aktualne „Świadectwa homologacji typu pojazdu” oraz inne dokumenty wymagane 

przepisami prawa niezbędne do dopełnienia przez Zamawiającego formalności 

rejestracyjnych. 

3.2. Wykonawca zaoferuje elektrobusy fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane w roku ich dostawy  

i nie eksploatowane. 

3.3. Wszystkie oferowane w niniejszym postępowaniu przetargowym elektrobusy muszą być 

elektrobusami jednej i tej samej marki, oraz jednego i tego samego typu. 

3.4. Wykonawca ma zapewnić gwarancję na dostarczone pojazdy z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

− wymagana gwarancja na cały pojazd wynosi min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów; 

− wymagana gwarancja na baterie trakcyjne wynosi min. 60 miesięcy; 

− wymagana gwarancja na układ napędowy wynosi min. 48 miesięcy; 

− wymagana gwarancja na konstrukcję nośną i poszycie nadwozia wynosi min. 144 

miesiące; 

− wymagana gwarancja na powłokę lakierniczą wynosi min. 60 miesięcy;  

http://www.tlt.pl/
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3.4.1. Świadczenia gwarancyjne w okresie gwarancji polegają w szczególności na: 

− bezpłatnym dostarczaniu części zamiennych do napraw (lub pokrywaniu kosztów części 

dostarczanych do napraw oraz kosztów ich dostarczania) i pokrywaniu kosztów robocizny 

oraz materiałów eksploatacyjnych zużytych w związku z naprawą. Części zamienne 

dostarczane będą na bieżąco przez Wykonawcę (gwaranta);  

− bezpłatnym wykonaniu napraw przez gwaranta, w tym wymianę lub naprawę części 

uznanych przez producenta za wadliwe pod względem materiału i/lub wykonania oraz 

pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem takich wad. W przypadku 

konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie autoryzacyjnym, również 

pokryciu kosztów demontażu i montażu podzespołu/zespołu do elektrobusu i kosztów 

transportu do serwisu; 

− zapewnieniu pełnego dostępu do części zamiennych, informacji technicznej oraz usług 

serwisowych przez cały okres udzielonej gwarancji; 

− termin usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji, wynosi maksymalnie 7 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy, przy czym podjęcie naprawy winno 

nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia. 

  

3.4.2. Wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą w okresie gwarancji wadliwych części 

ponosi Wykonawca. 

3.4.3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych przez okres,  

co najmniej piętnastu lat od daty dostawy ostatniego elektrobusu objętego niniejszą SIWZ. 

3.5. Kolorystykę zewnętrzną i wewnętrzną elektrobusu Wykonawca przedstawi w postaci trzech 

projektów graficznych, które powinny uwzględniać barwy firmowe Zamawiającego. 

Zamawiający dokona wyboru jednego z przedstawionych projektów z możliwością jego 

doprecyzowania do 60 dni od daty podpisania umowy. 

3.6. W cenie elektrobusu winno być zawarte wyposażenie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – 

Specyfikacji technicznej elektrobusów. 

3.7. W cenie dostawy Wykonawca uwzględni następujące pozycje: 

− ustali tryb i miejsce zaopatrywania Zamawiającego w części zamienne oferowanych 

elektrobusów; 

− wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno – eksploatacyjną w języku 

polskim: 

► karty pojazdów, 

► aktualne świadectwo homologacji oraz inne dokumenty wymagane przepisami 

prawa w tym zakresie, 

► instrukcje obsługi dla kierowców - 1 szt. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji 

elektronicznej, 

► instrukcje napraw - 3 komplety w wersji elektronicznej, 

► katalogi części zamiennych w języku polskim - 3 komplety w wersji elektronicznej, 

► schematy wszystkich instalacji pojazdu (elektrycznej, pneumatycznej itp.) wraz  

z opisem - 3 komplety w wersji elektronicznej, 
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► dokumentację obsługowo-naprawczą, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji 

obsług technicznych dla oferowanej kompletacji - 1 komplet w wersji papierowej  

i 1 w wersji elektronicznej, 

► karty gwarancyjne pojazdów, 

► w przypadku zastosowania przez Wykonawcę podzespołów innych producentów – 

katalogi części zamiennych każdego podzespołu ze wskazaniem danych 

teleadresowych najbliższego Zamawiającemu dystrybutora części i autoryzowanego 

serwisu producenta – 3 szt. w wersji elektronicznej, 

► katalogi norm czasowych dla obsług serwisowych (napraw gwarancyjnych) oraz 

napraw powypadkowych – 3 szt. w wersji elektronicznej, 

 

Wersja elektroniczna oznacza dokumentację zapisaną na nośniku typu „pendrive” lub  

w przypadku gdy dostęp do danej dokumentacji możliwy jest jedynie przez aplikację 

komputerową – oznacza dostęp z danego stanowiska komputerowego w ilości 

odpowiednio wskazanej. 

 

− Wykonawca zapozna: 

► 3 pracowników Zamawiającego z obsługą urządzeń lub oprogramowaniami do 

komunikacji i odczytu informacji z systemu monitoringu zainstalowanego  

w oferowanych elektrobusach, 

► 5 pracowników zaplecza technicznego w zakresie działania, obsługi, diagnostyki  

i napraw elektrobusów, 

► 10 kierowców wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zasad prowadzenia 

pojazdów. 

 

Zapoznanie powinno rozpocząć się nie później niż w dniu dostawy i zakończyć się 

sukcesywnie w terminie 30 dni od daty dostawy elektrobusów. 

3.8. Wykonawca elektrobusów gwarantuje ważność licencji na pełne użytkowanie 

oprogramowania przez cały okres eksploatacji elektrobusów bez żadnych dodatkowych opłat.  

3.9. Do specyfikacji technicznej Wykonawca dołączy rysunki techniczne uwzględniające gabaryty 

zewnętrzne we wszystkich rzutach oraz dodatkowo widok z góry z propozycją rozplanowania 

wnętrza oferowanego pojazdu. Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania 

rozplanowania wnętrza oferowanego pojazdu po podpisaniu umowy bez dokonywania zmian 

elementów podlegających kryteriom oceny. 

3.10. W specyfikacji technicznej Wykonawca poda dokładny opis techniczny podzespołów 

stosowanych w pojeździe. 

3.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

3.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców  

w Formularzu ofertowym wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 

3.13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest 
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obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.14. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych  

w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej elektrobusów, pod warunkiem, że będą 

one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie 

obniżą standardów określonych w specyfikacji technicznej elektrobusów. 

3.15. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, 

zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych 

materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku 

do materiałów i innych elementów opisanych w specyfikacji technicznej elektrobusów, 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których 

dotyczą. 

3.16. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy 

muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne tak jak opisano w punkcie 3.14 oraz 

posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 

3.17. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty 

i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł potwierdzić 

spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy 

zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne 

w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

3.18. Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdów prototypowych, tzn. elektrobus 

oferowanej marki i typu musiał przed terminem składania ofert zostać wyprodukowany i 

dostarczony do eksploatacji w ilości minimum 2 szt. elektrobusów wyposażonych w napęd 

akumulatorowy. 

3.19. Transport elektrobusów do Zamawiającego zapewnia Wykonawca na własny koszt.  

W przypadku Wykonawcy zagranicznego nie posiadającego przedstawicielstwa handlowego 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będzie to dotyczyło również pokrycia, bądź refundacji 

wszystkich dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną wynikającą z przepisów 

dotyczących sprowadzania pojazdów wyprodukowanych poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3.19. Przedmiot zamówienia może być współfinansowany z: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna 
dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT; 

- w ramach programu priorytetowego nr 3.3.3 
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„GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu 
publicznego”; 
-     ZIT Subregionu Centralnego 
Oś priorytetowa 
    4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 
    4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Poddziałanie: 
    4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. 

Zamawiający zastrzega, że zawarcie Umowy z wykonawcą zależne jest od uzyskania 

odpowiedniego dofinansowania z programów zarządzanych przez instytucje zewnętrzne.  

3.20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

3.20.1  specyfikacja techniczna wraz z załącznikami. 

3.20.2  wzór umowy wraz z załącznikami. 

3.21. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień 

główny przedmiot: CPV: 34144910-0 - autobusy elektryczne. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Termin realizacji zamówienia: do 14 miesięcy  –  od dnia zawarcia umowy. 

4.2. Szczegółowo termin i warunki odbioru dostawy określone zostały w § 3 Wzoru umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

   

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 24 UST. 5. 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, z tym że z postępowania 

nie wyklucza się Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz 

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym 

przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24. Ust. 1 pkt 13 lit. d. 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych  przepisów, 

5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

5.2.3. zdolności  technicznej lub zawodowej. 

5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

5.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona 

w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.   
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5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda: 

5.5.1. W zakresie warunku określonego w pkt. 5.2.2.: 

5.5.1.1. wykazania, że Wykonawca posiada 4 500 000,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset 

tysięcy złotych 00/100) środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

5.5.1.2.wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 4 000 000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych 00/100). 

5.5.2. w zakresie warunku określonego w pkt. 5.2.3.  

5.5.2.1. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył, w ramach jednego lub 

więcej zamówień, co najmniej 2 szt. jednego typu, fabrycznie nowych elektrobusów 

jednoczłonowych, niskopodłogowych, z układem napędowym zasilanym z magazynu energii 

elektrycznej trakcyjnej pozwalającego na przejechanie co najmniej 50 km, z załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

  Wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN  

wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.  

W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował 

średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs 

NBP. 

  Natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę innej waluty niż PLN na PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym 

opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu. 

  W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował 

średnich kursów, wówczas Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni 

kurs NBP. 

5.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,   

w stosunku, do którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania również 

Wykonawcę: 

5.6.1. 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 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 

1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

5.6.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
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niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

5.6.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

ustawy Pzp z: 

5.6.3.1. Zamawiającym, 

5.6.3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

5.6.3.3. członkami komisji przetargowej 

5.6.3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

  - chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5.6.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5.6.5.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 zł; 

5.6.6.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5.6.5; 

5.6.7.  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000zł; 

5.6.8.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy Pzp, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5.7.    Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

5.7.1.  w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, 

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 

13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

5.7.2.  w przypadkach, o których mowa: 

5.7.2.1. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt. 14  ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d ustawy 

Pzp, 

5.7.2.2. w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, 
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5.7.2.3. w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp 

  - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku  

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

5.7.3.   w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt. 

2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

5.7.4.   w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres na 

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5.7.5.  w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5.8.     Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5.9.     Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie pkt 5.8.  

5.10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5.11.  W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

5.12.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

5.12.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. z zastrzeżeniem  

pkt 5.12.4.  muszą  zostać spełnione przez wykonawców łącznie. 

5.12.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp musi zostać wykazany 

przez każdego z wykonawców. 

5.12.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków udziału  

w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.  

5.12.4.  Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt 5.5.2.1. SIWZ nie podlega sumowaniu. 

Oznacza to, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia minimum jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym 

doświadczeniem opisanym w pkt 5.5.2.1. (Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy 
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uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem opisanym w pkt 

5.5.2.1., ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym 

doświadczeniem). 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

6.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

 

6.1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ w formie jednolitego dokumentu 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). Elektroniczne 

narzędzie do wypełniania Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

dostępne jest na stronie https://espd.uzp.gov.pl/. Wykonawca po zaimportowaniu pliku w 

formacie xml stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ ma możliwość elektronicznego 

wypełnienia formularza. W części IV JEDZ Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” (alfa), 

nie wypełnia sekcji A D w niniejszej części. Wykonawca składa ogólne oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Po wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 

podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie 

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

o którym mowa w punkcie 6.1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać 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.   

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje 

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

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1.1 niniejszej SIWZ oraz składa 

JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

6.1.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp: 
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6.2.1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie przedstawić: 

6.2.1.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 

litera a-c, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 

zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6.2.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

6.2.1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6.2.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6.2.1.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg Załącznika nr 2 do 

SIWZ); 

6.2.1.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ); 

6.2.1.7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (wg Załącznika nr 2 do 

SIWZ); 

6.2.1.8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) (wg Załącznika nr 2 do SIWZ); 

6.2.1.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
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6.2.1.9.1. w pkt. 6.2.1.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 litera a-c, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 

6.2.1.9.2. w pkt. 6.2.1.2 – 6.2.1.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiedni, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
6.2.1.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1.9.1. i 6.2.1.9.2. lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w pkt. 6.2.1.9.2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed 

upływem tego terminu. 

6.2.1.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 6.2.1.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.2.1.10. stosuje 

się odpowiednio. 

6.2.1.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6.2.1.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 

6.2.1.9.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 

nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.2.1.10. zdanie pierwsze 

stosuje się odpowiednio. 

6.2.1.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

6.2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.2.1.  

6.2.3. Dokumenty lub oświadczenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze 

zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 

2018r. zmieniającym rozporządzenie (Dz. U. 2018, poz. 1993), składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

6.2.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu oświadczenia,  

o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

6.2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski 

przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim. 

6.2.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów o których 

mowa w pkt. 6.2.1., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2  ustawy Pzp: 

 

6.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 

6.3.1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg 

Załącznika nr 3 do SIWZ).  

6.3.1.1.1. dowody określające czy te dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.3.1.1. 

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. 
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6.3.1.1.2. 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. 

6.3.1.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

6.3.1.3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

6.3.1.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1.2. i 6.3.1.3., Zamawiający 

dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 

2c ustawy Pzp. 

6.3.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

6.3.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.3. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp. Wykonawca załącza do oferty w  formie elektronicznej, podpisane 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym 

6.3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 inne niż oświadczenia, Wykonawca załącza do oferty 

w formie elektronicznej, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  

6.3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, 

przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim. 

 

6.4. Informacja o oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty: 

6.4.1. Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23  ustawy Pzp (należy sporządzić wg Załącznika nr 7 do SIWZ) w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie https://platformazakupowa.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ.  

6.4.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

6.4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 6.4.1. składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie.  

6.4.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4.1 winno zostać złożone w oryginale w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

https://platformazakupowa.pl/
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Uwaga! W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona  

w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

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

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

(Zgodnie z art. 25a ust. 1  ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia aktualne na 

dzień składania ofert w zakresie wskazanym w pkt 6.1.1. W pierwszej kolejności Zamawiający 

dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) 

oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada 

oświadczenie wstępne, a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp żąda przedłożenia 

dokumentów określonych w pkt 6.2 i 6.3 SIWZ.  

 

Uwaga: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych 

w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z Wykonawcami. 

 

7.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl 

7.1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie 

danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez 

kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do Zamawiającego. 

7.1.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: info@tlt.pl 

7.1.3. Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, 

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 w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. 

https://platformazakupowa.pl/
mailto:info@tlt.pl
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7.1.4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

b) 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. 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 

7.1.5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub 

wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów. W 

przypadku większych plików zalecamy skorzystać z pakowania plików dzieląc je na mniejsze 

paczki po np. 75 MB każda. -  Zalecany format: .pdf. 

7.1.6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć 

formatu XAdES.  

7.1.7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący. 

7.1.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące  

w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie 

treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 

Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

7.1.9. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

a) w zakresie proceduralnym: Pani Katarzyna Dydyńska, tel. 32 217-02-22; 

b) w zakresie merytorycznym:  

- Mateusz Hlawsa tel. 507-720-656, 

- Łukasz Wąsowicz tel. 606-278-644 

7.1.10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

7.2. Wyjaśnienia treści SIWZ: 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


Strona 17 z 31 

7.2.2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą  

z zachowaniem zasad określonych w ustawie PZP (art. 38). 

7.2.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia Zamawiającego. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

8.1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  

w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

8.2. Wadium może być wnoszone w 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: ING Bank Śląski, nr: 38 1050 1399 1000 0022 0271 3133  tytułem „Zakup 

elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej dla TLT Sp. z o.o.”, Nr sprawy: PE/4/2020. 

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane 

przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. Dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu wadium powinien zostać dołączony do oferty. 

8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wniesienia 

wadium w tej formie powinien zostać złożony w oryginale w formie elektronicznej  

i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego.  

8.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: 

8.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, 

8.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa  

w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 

8.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, 

8.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres 

związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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8.7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych  

w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8.8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: Tyskie Linie 

Trolejbusowe Sp. z o.o., ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy.  

8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 

8.9.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

8.9.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

8.9.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

8.9.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

8.9.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

8.10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 

8.11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie 

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

 

9. Termin związania ofertą. 

Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 60 dni licząc od 

upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego 

może przedłużyć termin związania ofertą z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

10.1. Instrukcja składania ofert dla Wykonawców znajduje się pod tym linkiem.  

10.2. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

10.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ (pkt. 6.1. SIWZ). 

10.2.2. Formularz ofertowy- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających 

ofertę wspólną, oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca 

zamierza powierzyć Podwykonawcom- w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia Podwykonawcom wraz z podaniem nazwy (firmy) podwykonawców, którym 

zostaną powierzone do wykonania części zamówienia - (wg Załącznika nr 5 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia). 

10.2.3. Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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10.2.4. Informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług ( w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierającą: 

a) określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (podatek VAT); 

b) jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej należy wskazać 

nazwy (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz podać ich wartość bez kwoty podatku (VAT). 

Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze 

złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w  podatku VAT. 

10.2.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp  (dotyczy także wspólników spółki 

cywilnej). 

Pełnomocnictwo składa się w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

W przypadku, gdy wykonawca dysponuje pełnomocnictwem w formie pisemnej, skuteczne 

złożenie następuje poprzez uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu 

(wyciągu, kopii) z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

10.3. Dowód wpłaty wadium.  

10.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść 

oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

10.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  

i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zaleca się format danych .pdf. Ofertę 

należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

10.7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

10.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem operatora platformazakupowa.pl. 

10.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

10.10. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r.  

Nr 419), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
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udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

10.12. Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym, określona informacja stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:   

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 

wartość gospodarczą,   

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,   

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

10.13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

10.15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10.16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, 

Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

opublikowania ogłoszenia. 

10.17. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:15. 

 

11. Otwarcie ofert.  

 

11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 03 (sala konferencyjna Zarządu), za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

Zamawiającego. 

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

11.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

https://platformazakupowa.pl/ informacje dotyczące:  

https://platformazakupowa.pl/
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a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków technicznych 

zawartych w ofertach. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

12.1. Cena oferty brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich 

opłat, ceł i podatków, a w szczególności: 

12.1.1. koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i 

Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;  

12.1.2. koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 

– Tychy, ul. Towarowa 3. 

12.1.3. koszty przeszkolenia w zakresie obsługi elektrobusów; 

12.1.4. koszty udzielenia autoryzacji; 

12.1.5. koszty dostarczonych narzędzi specjalnych, przyrządów diagnostycznych i kontrolno-

pomiarowych, oprzyrządowania, programów do wykonywania prac obsługowo-

naprawczych wraz z kosztami ich dostawy; 

12.1.6. koszty udzielanej gwarancji; 

12.1.7. koszty udzielenia/przekazania dokumentacji, licencji, instrukcji, itp., 

12.1.8. koszty wszelkich programów i urządzeń dodatkowych wraz z kosztami montażu, a także 

wymaganą dokumentację przewidzianą w SIWZ i jego załącznikach; 

12.1.9. w przypadku Wykonawcy zagranicznego nie posiadającego przedstawicielstwa handlowego 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będzie to dotyczyło również pokrycia, bądź refundacji 

wszystkich dodatkowych kosztów jeśli takie powstaną w związku z realizacją zamówienia;  

12.1.10. koszt wyposażenia elektrobusu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Specyfikacji 

technicznej. 

12.2. Ceną podlegającą ocenie jest całkowita cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia,  

w rozbiciu na cenę jednostkową za jeden elektrobus wg Załącznika nr 5 do SIWZ - 

„Formularz oferty“ 

12.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji wymienionej  

w § 2 ust. 2 i § 9 ust. 1.7 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

12.4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

12.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915). 

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

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności 

od najważniejszego do najmniej ważnego. 
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13.1. Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 

podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie: 

 

Lp. Kryterium Waga  

1 Cena 60% 

2 Warunki gwarancji 15% 

3 Parametry techniczne i zużycie energii 25% 

 

Razem 

 

100% 

  

Uwaga: Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(końcówki poniżej 0,005  pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01). 

13.2. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów 

13.2.1. Cena  (C): 

Wzór obliczenia punktacji w kryterium „cena” 

C =  
najniższa cena

cena badanej oferty
 ∗ 60 

 

13.2.2. Gwarancja  (G)      

    Wzór obliczenia punktacji w kryterium „gwarancja” 

G =  
Gb

Gbmax
 ∗ 15 

 

Gb – suma liczby punktów badanej oferty uzyskanych za poszczególne gwarancje (G1..G5) 

𝐺𝑏 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4 + 𝐺5 

 

Gbmax – najwyższa możliwa do zdobycia liczba punktów za poszczególne gwarancje (G1..G5) 

 

13.2.2.1. gwarancja na cały pojazd b e z  l i m i t u  k i l o m e t r ó w  ( G 1 )  za którą można 

uzyskać do 50 pkt., przy czym Zamawiający przyzna: 

 

- 0 pkt., za gwarancję na cały pojazd wynoszącą co najmniej 36 miesięcy; 

- 40 pkt., za gwarancję na cały pojazd wynoszącą co najmniej 48 miesięcy; 

- 50 pkt., za gwarancję na cały pojazd wynoszącą co najmniej 60 miesięcy. 

              Uwaga: podany przyrost gwarancji nie może być mniejszy niż 1/jeden miesiąc 

 

13.2.2.2. gwarancja na baterie trakcyjne (G2) za którą można uzyskać do 20 pkt., przy czym 
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Zamawiający przyzna: 

- 0 pkt., za gwarancję na baterie trakcyjne wynoszącą co najmniej 60 miesięcy; 

- 10 pkt., za gwarancję na baterie trakcyjne co najmniej 72 miesiące; 

- 20 pkt., za gwarancję na baterie trakcyjne co najmniej 84 miesiące. 

              Uwaga: podany przyrost gwarancji nie może być mniejszy niż 1/jeden miesiąc. 

 

13.2.2.3. gwarancja na układ napędowy (G3) za którą można uzyskać do 20 pkt., przy czym 

Zamawiający przyzna: 

- 0 pkt., za gwarancję na układ napędowy wynoszącą co najmniej 48 miesięcy; 

- 10 pkt., za gwarancję na układ napędowy wynoszącą co najmniej 60 miesięcy; 

- 20 pkt., za gwarancję na układ napędowy wynoszącą co najmniej 72 miesiące. 

            

 Uwaga: podany przyrost gwarancji nie może być mniejszy niż 1/jeden miesiąc. 

 

13.2.2.4. gwarancja na konstrukcję nośną i poszycie nadwozia (G4) za którą można uzyskać do 

5 pkt, przy czym Zamawiający przyzna: 

- 0 pkt., za gwarancję na konstrukcję nośną i poszycie nadwozia wynoszącą co najmniej 

144 miesiące; 

- 3 pkt., za gwarancję na konstrukcję nośną i poszycie nadwozia wynoszącą co najmniej  

156 miesięcy; 

- 5 pkt., za gwarancję na konstrukcję nośną i poszycie nadwozia wynoszącą co najmniej 

168 miesięcy. 

              Uwaga: podany przyrost gwarancji nie może być mniejszy niż 1/jeden miesiąc 

 

13.2.2.5. gwarancja na powłokę lakierniczą (G5) za którą można uzyskać do 5 pkt. przy czym 

Zamawiający przyzna: 

- 0 pkt., za gwarancję na powłokę lakierniczą wynoszącą co najmniej 60 miesięcy; 

- 3 pkt., za gwarancję na powłokę lakierniczą wynoszącą co najmniej 96 miesięcy; 

- 5 pkt., za gwarancję na powłokę lakierniczą wynoszącą co najmniej 108 miesięcy. 

              Uwaga: podany przyrost gwarancji nie może być mniejszy niż 1/jeden miesiąc. 

 

13.2.3. Parametry techniczne i zużycie energii         

Wzór obliczenia punktacji w kryterium „Parametry techniczne i zużycie energii” 

P =  
Pb

Pbmax
 ∗ 25 

Pb – suma liczby punktów badanej oferty uzyskanych za poszczególne parametry techniczne i zużycie 

energii (P1..P7) 

𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6 + 𝑃7 
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Pbmax – najwyższa możliwa do zdobycia liczba punktów za poszczególne parametry techniczne i 

zużycie energii (P1..P7) 

Punkty przyznawane będą zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. 
Nazwa elementu 

ocenianego 
Parametr Punktacja 

1. Szyba czołowa P1 

Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym 

elektrobusie 3-częściowej szyby czołowej składającej się z 

szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej 

podzielonych w osi pojazdu - oferta otrzyma 20 pkt. 

Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym 

elektrobusie dwuczęściowej szyby czołowej - oferta otrzyma 

10 pkt 

Za zaoferowanie innego rozwiązania - oferta otrzyma 0 pkt. 

2. 
Podatność obsługowa 

poszycia bocznego 
P2 

Wykonanie poszycia bocznego poniżej szyb bocznych w 

sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych 

elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, 

zgrzewania lub spawania – oferta otrzyma 20 pkt. 

Zaoferowanie innego rozwiązania poszycia bocznego – oferta 

otrzyma 0 pkt. 

3. 
Zużycie energii 

elektrycznej 
P3 

Zaoferowanie autobusu zużywającego średnio 1,5 kWh/km 

energii warunkach ruchu miejskiego przy włączonym 

ogrzewaniu lub klimatyzacji – oferta otrzyma 15 pkt., 

Zaoferowanie autobusu zużywającego średnio powyżej 1,5 

kWh/km energii warunkach ruchu miejskiego przy włączonym 

ogrzewaniu lub klimatyzacji – oferta otrzyma 0 pkt., 

Wg oświadczenia producenta. 

4. Komfort pasażerów P4 

Za zaoferowanie największej ilości miejsc siedzących 

pasażerskich dostępnych z niskiej podłogi - oferta otrzyma 10 

pkt. 

Za zaoferowanie mniejszej ilości miejsc siedzących 

pasażerskich dostępnych z niskiej podłogi oferta otrzyma 

punkty zgodnie ze wzorem: 

𝑃4 =  
𝑃4𝑏

𝑃4𝑏𝑚𝑎𝑥
 ∗ 10 

P4b – liczba miejsc oferty badanej 

P4bmax – liczba miejsc oferty z największą ilością miejsc z niskiej 

podłogi 

5. 
Szyby boczne (z 

wyłączeniem części 
P5 Za zaoferowanie szyb bocznych pojedynczych – oferta 
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L.p. 
Nazwa elementu 

ocenianego 
Parametr Punktacja 

otwieranej okien) otrzyma 10 pkt. 

Za zaoferowanie szyb bocznych podwójnych – oferta otrzyma 

0 pkt. 

6. Zawieszenie osi przedniej P6 

Za zaoferowanie zawieszenia zależnego osi przedniej – oferta 

otrzyma 15 pkt. 

Oferta z inna osią przednią, otrzyma 0 pkt. 

7. Układ klimatyzacji P7 

Za zaoferowanie układu klimatyzacji z minimalną ilością 

czynnika chłodniczego w wysokości poniżej 7 kg – oferta 

otrzyma 10 pkt. 

Za zaoferowanie układu klimatyzacji z minimalną ilością 

czynnika chłodniczego w wysokości 7 kg i więcej – oferta 

otrzyma 0 pkt. 

 

13.3.  Obliczenie całkowitej liczby punktów (S) dla danej oferty: 

Punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane. 

𝐒 = 𝐂 + 𝐆 + 𝐏 

Zgodnie z art. 91 ust 4 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 

ofert dodatkowych. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

14.1.1. podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

14.1.2. wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów w ramach realizacji 

umowy;  

14.1.3. przedstawić do wglądu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 

sposób współdzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
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możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia. 

14.1.4. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia treść dokumentu musi zostać uprzednio 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

14.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

15.3.1. pieniądzu: 

15.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.3.3. gwarancjach bankowych; 

15.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

15.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form wskazanych w pkt. 15.3. 

15.5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wartości. 

15.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego: ING Bank Śląski nr: 38 1050 1399 1000 0022 0271 3133  

z dopiskiem - zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Zakup elektrycznych 

pojazdów komunikacji miejskiej dla TLT Sp. z o.o.”, Nr sprawy PE/4/2020 przed zawarciem 

umowy. W pozostałych wymienionych formach oryginał dokumentu należy złożyć w pok. 03- 

Sekretariat w siedzibie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie winno 

być wystawione na: Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy. 

15.7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin 

jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

15.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.9. Maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.  
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15.10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza  

Zamawiający  przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 

zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

15.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot o którym mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że: 

15.11.1. jest zgodne z ustawą Pzp oraz zawierana umową; 

15.11.2. nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty 

pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

15.11.3. 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy. 

15.11.4. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

15.12. Kwota, o której mowa w pkt. 15.11.4. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 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. 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

17.2. Odwołanie. 

17.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

17.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 
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17.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

17.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane  

w inny sposób. 

17.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4. i 17.2.5. wnosi się  

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.3. Skarga do sądu. 

17.3.1. Na  orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

17.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe 

(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

17.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

17.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Nie dotyczy. 

 

20. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub. 

art. 134 ust. 6 pkt. 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Nie dotyczy. 
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21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składania. 

Nie dotyczy. 

 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

e-mail: info@tlt.pl; https://tlt.bip.gov.pl/ 

 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych. 

 

24. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 

a)  Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji  elektronicznej, 

b) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych, 

c) Informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

26. W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

określenie w szczególności: 

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań, 

c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

Nie dotyczy. 

 

27. W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, 

określenie w szczególności: 

a) Liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania, 



Strona 30 z 31 

b) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań. 

Nie dotyczy. 

 

28. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2. 

Nie dotyczy  

 

29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

Nie dotyczy. 

 

30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych do oferty,  

w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2. 

Nie dotyczy. 

31. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienia może zostać udzielone temu Wykonawcy, oraz kryteria lub 

zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną 

udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż 

maksymalna liczbie części. 

Nie dotyczy. 

32. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

32.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Tyskich Linii Trolejbusowych  

Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy. 

32.2. 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. 

32.3. 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 z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”. 

32.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

32.5. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
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32.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

32.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

32.8. 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 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

− 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 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);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

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

RODO. 

32.10. Wykonawca/podwykonawca/podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca składa 

oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

 

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  – Specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 2 do SIWZ  – Oświadczenie z pkt 6.2. SIWZ 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 4 do SIWZ  – JEDZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ  – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 6 do SIWZ  – Wzór umowy 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej           

samej grupy kapitałowej 


