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ROZDZI AL I .
NAZ W A ORA Z ADRES Z AM AW I AJACEGO. NUM ER T EL EF ONU, ADRES POCZT Y
EL EK T RONI CZNEJ. ADRES ST RONY I NT ERNET OW EJ PROW AD ZONEGO
POST EPOW ANI A. ADRES ST RONY I NT ERNET OW EJ NA K T ÓREJ UDOST EPNI ONE
BEDA ZM I ANY I W YJ ASNI ENI A T RESCI SI W Z ORA Z I NNE DOK UM ENT Y
Z AM ÓW I ENI A BEZPOSREDNI O ZW I A Z ANE Z POST EPOW ANI EM
O UDZI EL ENI E ZAM ÓW I ENI A.

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul.Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia
KRS:
0000075417
NIP:
586-10-08-276
REGON :
190418189
Numer telefonu: 58 622 00 71
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pkmgdynia.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania i strony na której udostepnione beda zmiany
i wyjasnienia tresci SIWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezposrednio zwiazane z postepowaniem
o
udzielenie
zamówienia:
platformazakupowa.pl
dostepna
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings zwana dalej „Platforma” .

ROZDZI AL I I .
SK RÓT Y.

Uzyte w tresci niniejszego dokumentu skróty oznaczaja:
1. Regulamin – „Regulamin udzielania zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza kwote
130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy
Prawo zamówien publicznych przez Przedsiebiorstwo
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
z siedziba w Gdyni” ze zmianami.
Adres
strony
internetowej,
na
której
dostepny
jest
Regulamin:
http://www.pkmgdynia.pl/przetargi/regulamin.pdf.
2. Specyf ikacj a I st ot nych W ar unków Zamówienia - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy
dokument wraz ze wszystkimi zalacznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami
stanowiacymi jej integralna czesc.
3. Postepowanie- niniejsze postepowanie na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych czesci osprzetu
silnika CNG do autobusów Przed siebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

ROZDZI AL I I I .
OZNAC ZENI E POST EPOW ANI A .

Postepowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym)
PKM/ZRS/N/19/21.
Zamawiajacy zaleca powolywanie sie przez Wykonawce na wyzej podane oznaczenie postepowania
we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym.
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ROZDZI AL I V.
T RYB UDZI EL ENI A ZAM ÓW I ENI A . JEZ YK PROW ADZONEGO POST EPOW ANI A .

1. Zamawiajacy prowadzi niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia o wartosci zamówienia
nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówien, których
wartosc jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami.

UWA GA: niniejsze postepowanie nie jest pr owadzone w tr ybie ustawy z dnia
11 wr zesnia 2019 r oku Pr awo zamówien publicznych (tj . Dz. U. z 2021 r . poz.1129
ze zm.).
2. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji .
3. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
4. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu koszów udzialu w postepowaniu.

ROZDZI AL V .
OPI S PRZEDM I OT U ZAM ÓW I ENI A .

1. Przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego sa sukcesywne
dostawy fabrycznie nowych czesci osprzetu silnika CNG do autobusów Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o .
2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik numer 1 do S IWZ- Szczególowy
opis przedmiotu zamówienia.
3. Kod przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wg Wspólnego
Slownika Zamówien - CPV : 34300000-0 (czesci i akcesoria do pojazdów i silników do nich).

ROZDZI AL VI .
PODW YK ONA W C Y.

1. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawców w realizacji poszczególnych czesci zamówienia.
Powierzenie realizacji czesci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidlowa realizacje tego zamówienia.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyc pod wykonawcom, wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców,
jezeli sa juz znani.

5/39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony-znak: PKM/ZRS/N/19/21

ROZDZI AL VI I .
OF ERT Y CZESCI OW E.OF ERT Y W ARI ANT O W E. PRAW O OPCJI .

1. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych w trzech grupach szczególowo opisanych
w zalaczniku numer 1 do S IWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca moze
zlozyc oferte w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich grup .
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3. Zamawiajacy nie przewiduje skorzystania prawa opcji .

ROZDZI AL VI I I .
T ERM I N W YK ONANI A Z AM ÓW I ENI A.

Sukcesywnie przez okres 12 (slownie: dwunastu) miesiecy od daty podpisania umowy lub
do wyczerpania ilosci asortymentu, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszego postepowania,
w zaleznosci od tego które zdarzenie nastapi wczesniej.

ROZDZI AL I X.
W ARUNK I UDZI AL U W POST EPOW ANI U.

Zamawiajacy nie okresla warunków udzialu w postepowaniu.

ROZDZI AL X.
PODST AW Y W YK L UCZENI A W YK ONAW C Y Z POST EPOW ANI A .

1. Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania w okolicznosciach wskazanych w §16
Regulaminu oraz §17 ust.1 pkt.4) Regulaminu.
2. Wykluczenie Wykonawcy z postepowania nastepuje na odpowiedni okres wskazany w §19
Regulaminu .
3. Zamawiajacy moze wykluczyc Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamówienia.
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ROZDZI AL X I .
I NF ORM ACJA O PODM I OT OW YCH SRODK ACH DOW ODOW YCH .

1. Wykaz oswiadczen lub dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania (skladanych wr az z ofer ta):
a) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - wzór oswiadczenia stanowi
zalacznik numer 4 do S IWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalnosci Gospodarczej sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) dokumentu wskazanego w ust.1 lit.b) - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie
zarzadza likwidator lub sad, nie zawarl ukladu z wierzycielami, jego dzialalnosc gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;
2) dokument, o którym mowa w pkt.1) powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace
przed jego zlozeniem;
3) jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumen tów, o których mowa w pkt.1), zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci
dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial
dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Postanowienie pkt.2) stosuje sie.
3. Zamawiajacy nie wymaga zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, jezeli:
1) moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych, w szczególnosci
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazal
w oswiadczeniu , o którym mowa w ust.1 lit.a), dane umozliwiajace dostep do tych srodków.
W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci podmiotowych srodków
dowodowych pod okreslonymi adresami internetowymi bezplatnych i ogólnodostepnych baz
danych, Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski
pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego podmiotowych srodków dowodowych;
2) podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, którego tresc odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o którym mowa w ust.1 lit.a).
4. Wykonawca nie jest zobowiazany do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, które
Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidlowosc
i aktualnosc.
5. Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio podmiotowe srodki
dowodowe nie sa juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwac Wykonawce lub
Wykonawców do zlozenia wszystkich lub niektórych podmiotowych srodków dowodowych,
aktualnych na dzien ich zlozenia.
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ROZDZI AL X I I .
I NF ORM ACJA O PRZEDM I OT OW YCH SRODK ACH DOW ODOW YCH .

Zamawiajacy nie wymaga zlozenia przedmiotowych srodków dowodowych .

ROZDZI AL X I I I .
W YK ONA W C Y W SPÓL NI E UBI EGAJACY SI E O UDZI EL ENI E ZAM ÓW I ENI A .

1. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ustanawiaja pelnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
niniejszym
postepowaniu
albo
reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania sie Wykonawców o udzielenie zamówienia, badanie braku
podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale X ust.1 przeprowadzane bedzie w odniesieniu
do kazdego z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Oswiadczenie
wskazane w Rozdziale XI ust.1 lit.a) oraz dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust.1 lit.b) sklada

kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z pelnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

ROZDZI AL X I V.
SPOSÓB K OM UNI K ACJI ORAZ PRZEK A Z YW ANI A OSW I ADCZ EN
I DOK UM ENT ÓW . I NF ORM ACJE O W YM AGANI ACH T ECH NI CZNYCH
I ORGANI ZAC YJNYCH SPORZAD Z ANI A, W YSYL ANI A I ODBI ERNI A
K ORESPONDENCJI EL EK T RONI CZNEJ.

1. Postepowanie prowadzone
jest w jezyku polskim przy uzyciu srodków komunikacji
elektronicznej
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings.
2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Pawel Wierzowiecki – p.o.Glównego
specjalisty ds. zaopatrzenia – tel.: 58-622-00-71 w.222 (dni robocze – w godzinach: 7.00 - 14.00).
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami w zakresie:
1)
przesylania Zamawiajacemu pytan do tresci SIWZ;
2)
przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do zlozenia/poprawienia/uzupelnienia
oswiadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust.1 lit.a), podmiotowych srodków
dowodowych, innych dokumentów lub oswiadczen skladanych w postepowaniu;
3)
przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do zlozenia wyjasnien dotyczacych
tresci oswiadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust.1 lit.a) lub zlozonych
podmiotowych srodków dowodowych lub innych dokumentów lub oswiadczen skladanych
w postepowaniu;
4)
przeslania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajacego wynikajace z Regulaminu ;
5)
przesylania wniosków, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

8/39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony-znak: PKM/ZRS/N/19/21

odbywa
sie
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings i formularza „Wyslij wiadomosc do
zamawiajacego”.
Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wniosków, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przeslania za posrednictwem platformazakupowa.pl dostepnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings poprzez klikniecie przycisku „Wyslij
wiadomosc do zamawiajacego” po których pojawi sie komunikat, ze wiadomosc zostala wyslana do
Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy
bedzie
przekazywal
Wykonawcom
informacje
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings. Informacje dotyczace odpowiedzi na
pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczal na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiazujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatów i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przeslanych przez Zamawiajacego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafic do folderu SPAM.
6.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/1regulamin) w zakladce „Regulamin" oraz uznaje go za wiazacy,
b) zapoznal i stosuje sie do Instrukcji skladania ofert/wniosków dostepnej pod linkiem
(https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna sie
z trescia oferty przed uplywem terminu skladania ofert (np. zlozenie oferty w zakladce „Wyslij
wiadomosc do zamawiajacego”).
8. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczególnosci logowania, skladania wniosków o wyjasnienie tresci S IWZ, skladania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajduja sie w zakladce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zalecenia Zamawiajacego dotyczace podpisów:
9.1 Formaty plików
wykorzystywanych przez Wykonawców
powinny byc
zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
9.2 Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
9.3 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów:.zip ; .7Z
9.4 Wsród formatów powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana uznane za zlozone nieskutecznie.
9.5 Zalecenia Zamawiajacego odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca sie podpis formatem PAdES (PDF Advanced
Electronic Signature),
- dla dokumentów w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpis formatem XAdES (XML
Advanced Electronic Signature).
9.6 Zalecenia Zamawiajacego odnosnie podpisu osobistego :
- w przypadku wykorzystywania aplikacji Edo App (obsluguje tylko dokumenty w formacie
.pdf) na telefonach z obsluga technologii NFC wielkosc dokumentów nie moze przekraczac
5MB,
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- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca sie podpis wewnetrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpisywac podpisem zewnetrznym lub
otaczajacym.
9.7 Zalecenia Zamawiajacego odnosnie podpisu zaufanego :
- wielkosc plików nie moze przekraczac 10MB,
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca sie podpis formatem PAdES (podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf),
- dla dokumentów w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpis formatem XAdES (podpisany
plik ma rozszerzenie .xml).
9.8 Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie róznymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzic do problemów w weryfikacji plików.
9.9 Po podpisaniu plików , a przed ich zalaczeniem na Platforme zaleca sie dokonanie weryfikacji
kompletnosci i poprawnosci wszystkich zlozonych podpisów (w szczególnosci, gdy dokument
podpisywany byl przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu róznych podpisów).
W przypadku korzystania z wariantu skladania podpisów zewnetrznych konieczne jest zalaczenie
na Platforme odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierajacego podpis.
9.10
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal
mozliwosc prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9.11
Zaleca sie, aby komunikacja z Wykonawcami odbywala sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomosc do zamawiajacego”, nie za posrednictwem
adresu e-mail.
9.12
Osoba skladajaca oferte powinna byc osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
9.13
Podczas podpisywania plików zaleca sie stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
9.14
Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca sie wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plików.
9.15
Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym.
10. Zamawiajacy okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na
platformazakupowa.pl, tj.:
a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamiec 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 przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0,
d. wlaczona obsluga JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obslugujacy format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokolu TLS 1.3.
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz dokladny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Glównego Urzedu Miar.

ROZDZI AL X V.
UDZI EL ANI E W YJASNI EN, ZM I ANY T RESCI SI W Z.

1. Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci S IWZ.
Wniosek nalezy przeslac za posrednictwem Platformy
(formularz „Wyslij wiadomosc
do zamawiajacego”).
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Zamawiajacy jest zobowiazany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pózniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci
odpowiednio S IWZ wplynal do Zamawiajacego nie pózniej niz na 4 dni przed uplywem terminu
skladania ofert.
Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedluzy termin
skladania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i zlozenia ofert. Przedluzenie terminu
skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie tresci S IWZ.
W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci S IWZ nie wplynal w terminie, o którym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy nie ma obowiazku udzielania wyjasnien S IWZ oraz obowiazku
przedluzenia terminu skladania ofert.
Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepni, bez ujawniania zródla zapytania, na
Platformie
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert
zmienic tresc S IWZ. Dokonana zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na Platformie.
W przypadku gdy zmiana tresci S IWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamówieniu,
Zamawiajacy zamiesci na Platformie ogloszenie o zmianie ogloszenia.
W przypadku gdy zmiana tresci S IWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty lub wymaga
od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiana tresci S IWZ i przygotowanie
ofert, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawców o przedluzonym terminie skladania ofert na Platformie.

ROZDZI AL X VI .
OPI S SPOSOBU PRZYGOT O W ANI A OF ERT , W YM AGANI A F ORM AL NE DOT YC Z ACE
SK L ADAN YCH OSW I ADCZEN I DOK UM ENT ÓW .

1. Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte (W YL AC ZNI E Z A POSREDNI CT W EM
PL AT F ORM Y) .
Oferte stanowi:
a) FORMULARZ OFERTY – wzór formularza oferty stanowi zalacznik numer 3 do S IWZ,
b) FORMULARZ CENOWY – wzór formularza cenowego stanowi zalacznik numer 5
do S IWZ.
3. W r az z of er t a Wykonawca jest zobowiazany do zlozenia (W YL AC ZNI E Z A
POSREDNI CT W EM PL AT F ORM Y) :
a) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy (np.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru, chyba, ze
Zamawiajacy moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych,
a Wykonawca wskazal dane umozliwiajace dostep do tych dokumentów w FORMULARZU
OFERTY. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci w/w dokumentów pod
okreslonymi adresami internetowymi bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych,
Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski
pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego);
b) pelnomocnictwo potwierdzajace umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia ;
c) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - wzór oswiadczenia stanowi
zalacznik numer 4 do S IWZ. Oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawców wspólnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
4. Wymagania formalne dotyczace skladanych w postepowaniu podmiotowych srodków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oswiadczen .
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5.
6.
7.

8.

4.1 Oferte oraz oswiadczenie, o którym mowa w Ro zdziale X ust.1 lit.a) SIWZ , sklada sie, pod
rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Dokumenty te powinny byc podpisane przez osobe
upowazniona
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslona w
rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4.2 W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia publicznego zwane dalej "dokumentami
potwierdzajacymi umocowanie do reprezentowania", zostaly wystawione przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamówienia, zwane dalej "upowaznionymi podmiotami":
a) jako dokument elektroniczny- Wykonawca przekazuje sie ten dokument,
b) jako dokument w postaci papierowej- Wykonawca przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace zgodnosc cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
4.3 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 4.2 lit.b) powyzej , dokonuje notariusz lub
a) w przypadku podmiotowych srodków dowodowych oraz dokumentów potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia w zakresie podmiotowych srodków dowodowych
lub dokumentów potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, które kazdego z nich
dotycza,
b) w przypadku in nych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które kazdego z nich
dotycza.
4.4 Podmiotowe srodki dowodowe niewystawione przez upowaznione podmioty oraz wymagane
pelnomocnictwa Wykonawca przekazuje:
a) w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
b) w przypadku gdy zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wlasnorecznym podpisem - Wykonawca
przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, poswiadczajacym zgodnosc cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
4.5 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 4.4 lit.b) dokonuje notariusz lub:
a) w przypadku podmiotowych srodków dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniajacy
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodków dowodowych, które
kazdego z nich dotycza;
b) pelnomocnictwa - mocodawca.
Oferta powinna byc sporzadzona w jezyku polskim .
Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, sporzadzone w jezyku
obcym Wykonawca przekazuje wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z §4 ust.6 Regulaminu, nie ujawnia sie informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji , zastrzegl , ze nie moga
one byc udostepniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowa tajemnice
przedsiebiorstwa . Wykonawca nie moze zastrzec informacji o których mowa w §4 ust.6
Regulaminu.
Na Platformie w formularzu skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dolaczenia czesci
oferty stanowiacej tajemnice przedsiebiorstwa.
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9.

Wykonawca,
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings moze przed uplywem terminu do
skladania wycofac oferte. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
10. Przy przesylaniu plików za pomoca platformazakupowa.pl wystepuje limit objetosci plików lub
spakowanych folderów w zakresie calej oferty lub wniosku do ilosci 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkosci pojedynczego pliku lub spakowanego folderu wynoszacej
150 MB oraz maksymalnej sumarycznej wielkosci wszystkich plików lub spakowanych folderów
wynoszacej 500 MB.

ROZDZI AL X VI I .
OPI S SPOSOBU OBL I CZENI A CENY OF ERT Y.

1. Wykonawca jest zobowiazany do okreslenia w FORMULARZU OFERTY (którego wzór stanowi
zalacznik numer 3 do S IWZ) ceny - jako ceny kompletnej i jednoznacznej wraz z podatkiem VAT.
2. Cena musi obejmowac:
- wartosc przedmiotu zamówienia (w tym koszty: sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia
do Zamawiajacego),
- podatek VAT.
3. Sposób obliczania ceny:
dotyczy GRUPY 1:
cena wskazana w poz.10 FORMULARZA CENOWEGO (stanowiacego zalacznik numer 5
do SIWZ), powinna byc obliczona w nastepujacy sposób: cena netto z kolumny 5 pomnozona przez
ilosc asortymentu z kolumny 4 plus nalezny podatek VAT. Suma kwot poz.1-9 z kolumny 7 stanowi

cene;
dotyczy GRUPY 2:
cena wskazana w poz.14 FORMULARZA CENOWEGO (stanowiacego zalacznik numer 5
do SIWZ), powinna byc obliczona w nastepujacy sposób: cena netto z kolumny 6 pomnozona przez
ilosc asortymentu z kolumny 5 plus nalezny podatek VAT. Suma kwot poz.1-13 z kolumny 8 stanowi
cene;
dotyczy GRUPY 3:
cena wskazana w poz.3 FORMULARZA CENOWEGO (stanowiacego zalacznik numer 5
do SIWZ), powinna byc obliczona w nastepujacy sposób: cena netto z kolumny 6 pomnozona przez
ilosc asortymentu z kolumny 5 plus nalezny podatek VAT. Suma kwot poz.1-2 z kolumny 8 stanowi
cene.
UWAGA: cena musi byc zaokraglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokladnoscia
do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
4. Cena przedstawiona przez Wykonawce w FORMUALARZU OFERTY nie bedzie podlegala
zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Waluta ceny – PLN.
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ROZDZI AL X VI I I .
M I EJSCE ORAZ T ERM I N SK L ADANI A I OT W ARCI A OF ERT .

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na platformazakupowa.pl dostepnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings do dnia 13 pazdzier n ika
2021 roku do godz.10.00.
2. Do oferty nalezy dolaczyc wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypelnieniu Formularza skladania oferty lub wniosku i dolaczenia wszystkich wymaganych
zalaczników nalezy kliknac przycisk „Przejdz do podsumowania”.
4. Oferta musi zostac podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie skladania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
Wykonawca powinien zlozyc podpis bezposrednio na dokumentach przeslanych za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings. Zalecamy stosowanie podpisu na
kazdym zalaczonym pliku osobno.
5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
skladania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zlóz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze
oferta zostala zaszyfrowana i zlozona.
6. Szczególowa instrukcja dla Wykonawców dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 13 pazdzier n ika 2021 roku o godz. 11.00 za posrednictwem
Platformy. W przypadku awarii Platformy , która spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunieciu
awarii. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
8. Zamawiajacy, najpózniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.
9. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
1)
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostaly otwarte;
2)
cenach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .

ROZDZI AL XI X .
T ERM I N ZW I A Z ANI A OF ERT A .

1. Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 30 list opada 2021 r oku.
2. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert .
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwiazania
oferta, o którym mowa w ust. 2, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwraca
sie jednokrotnie do Wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o wskazywany
prze z niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.
4. Przedluzenie terminu zwiazania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwiazania
oferta.
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ROZDZI AL X X.
OPI S K RYT ERI UM , K T ÓRYM ZAM AW I AJAC Y BEDZI E SI E K I EROW AL PRZ Y
W YBORZ E OF ERT Y W RA Z Z PODANI EM W AGI T EGO K RYT ERI UM I SPOSOBU
OCENY OF ERT .

1. Dokonujac wyboru oferty - Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium ocenionym wg podanych nizej zasad (kryteria bedzie rozliczane oddzielnie dla kazdej
z grup):

1) Oceniane kryterium i jego waga w ocenie:
Lp.
1.

KRYTERIUM
Cena (P)

WAGA
100 %

2) Sposób obliczania wartosci punktowej za kryterium oceny ofert:
punktacja za kryterium – „cena” (P) - obliczona bedzie wg nastepujacego wzoru:
Cmin
P= -------- x 100
Cbad
gdzie:
P – punktacja za kryterium „cena”
C min – cena najnizsza sposród ofert rozpatrywanych - na podstawie danych zawartych
w pkt. II FORMULARZA OFERTY, którego wzór stanowi zalacznik numer 3 do SIWZ
C bad – cena oferty badanej - na podstawie danych zawartych w pkt. II FORMULARZA
OFERTY , którego wzór stanowi zalacznik numer 3 do SIWZ
Za kryterium: „cena” mozna uzyskac maksymalnie 100 (slownie: sto punktów) punktów .

3)

Ocena koncowa oferty.
Ocene koncowa oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium oceny ofert wskazane
w pkt. 1.

4) Zasady oceny ofert :
Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie wyników obliczen punktów za kryterium oceny ofert do
dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia – ponizej 5 nalezy koncówke pominac, powyzej i
równe 5 nalezy zaokraglic w góre) .
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów.
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ROZDZI AL X XI .
I NF ORM ACJE O FORM AL NOSCI ACH , JAK I E POW I NNY ZOST AC DOPEL NI ONE PO
W YBORZ E OF ERT Y W CEL U Z A W ARCI A UM OW Y W SPRAW I E Z AM ÓW I ENI A
PUBL I CZNEGO.

1. Zamawiajacy poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawce, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza odrebnym pismem przeslanym srodkami
komunikacji elektron icznej.
2. Zamawiajacy zawrze umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie nie
krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie zostanie przeslane przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej , albo 10 dni
– jezeli zostalo przeslane w inny sposób.
3. Zamawiajacy moze zawrzec umowe przed uplywem terminu wskazanego w pkt.3) , jezeli zostanie
zlozona tylko jedna oferta.
4. Wzór umowy stanowi zalacznik numer 2 do S IWZ.

ROZDZI AL X XI I .
I NF ORM ACJE DOT YC Z ACE OCH RONY DAN YCH OSOBOW YCH POZ YSK AN YCH
PRZEZ Z AM AW I AJACEGO W DOK UM ENT ACH SK L ADANYCH PRZEZ
W YK ONA W CE.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), Zamawiajacy informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe
bezposrednio lub posrednio Wykonawca pozyskal i udostepnil Zamawiajacemu w celu ubiegania
sie o udzielenie zamówienia w niniejszym postepowaniu lub zawarcia umowy na wykonanie
zamówienia (np. osób, których dane sluza do wykazania spelniania przez Wykonawce warunków
udzialu w postepowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza, które zostana wskazane jako podwykonawca – dalej
lacznie jako: Podmioty Danych) jest: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba
w Gdyni pod adresem: 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru przedsiebiorców
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08-276, REGON:
190418189, e-mail: sekretariat@pkmgdynia.pl (dalej: Administrator);
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powolanym przez Administratora, mozliwy jest droga
elektroniczna na nastepujacy adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub droga poczty tradycyjnej na
adres: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia,
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
3) dane osobowe Wykonawcy bedacego osoba fizyczna przetwarzane beda w celu:
- przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy fabrycznie
nowych czesci osprzetu silnika CNG do autobusów Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp.
z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. a) i b) oraz art. 10 RODO;
- prowadzenia negocjacji, zawarcia lub wykonania umowy – podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
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4)

5)

6)

7)

- realizacji obowiazków publicznoprawnych zwiazanych z wykonywaniem umowy, wynikajacych
przede wszystkim z postanowien odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowosci podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO;
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegajacych w szczególnosci na
mozliwosci ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 pkt. f)
RODO;
- poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora na jego nieruchomosciach
lub jego pojazdach komunikacji miejskiej w celu zapewnienia bezpieczenstwa lub ochrony mienia
lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogloby narazic Administratora
na szkode – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO ;
dane osobowe Podmiotów Danych przetwarzane beda w celu:
- prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy plynów do ukladu
chlodzenia, spryskiwaczy i AdBlue do autobusów Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej
sp. z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzenia negocjacji, zawarcia
lub wykonania umowy lub ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed
takimi roszczeniami - podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 pkt. f) oraz art. 10
RODO;
- realizacji obowiazków publicznoprawnych zwiazanych z wykonywaniem umowy, wynikajacych
przede wszystkim z postanowien odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowosci podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO;
- poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora na jego nieruchomosciach lub
w jego pojazdach komunikacji miejskiej w celu zapewnienia bezpieczenstwa lub ochrony mienia
lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogloby narazic Administratora na
szkode – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO ;
dane osobowe Podmiotów Danych udostepniane sa Administratorowi przez Wykonawce
w zakresie okreslonym w SIWZ oraz umowie, w zakresie okreslonym przez Wykonawce
w przedstawionej Administratorowi dokumentacji lub w kierowanej do Administratora
korespondencji, a w szczególnosci:
- w stosunku do osób, których dane sluza do wykazania spelniania przez Wykonawce warunków
udzialu w postepowaniu (osoby bedace czlonkiem organów administracyjnych, zarzadzajacych
lub nadzorczych Wykonawcy lub podwykonawcy, lub posiadajace w przedsiebiorstwie
Wykonawcy lub podwykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne): imie, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce pracy, dane dotyczace wyroków
skazujacych lub naruszen prawa;
- w stosunku do osób upowaznionych do reprezentowania lub przedstawicieli Wykonawcy: imie
i nazwisko, data urodzenia, stanowisko sluzbowe, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu,
adres e-mail, dni pracy, godziny pracy;
- w stosunku do podwykonawców Wykonawcy: imie, nazwisko, firma/nazwa podwykonawcy,
NIP, adres pocztowy, telefon, adres e-mail, adres internetowy;
- w stosunku do osób wyznaczonych przez podwykonawców Wykonawcy do kontaktów: imie,
nazwisko, firma/nazwa podwykonawcy, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres
internetowy;
- w stosunku do osób upowaznionych do reprezentowania podwykonawcy Wykonawcy: imie
i nazwisko, data urodzenia, stanowisko sluzbowe, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail;
Dane osobowe moga byc przekazywane przez Administratora podmiotom swiadczacym uslugi na
rzecz Administratora zwiazane z zawarciem lub wykonywaniem ww. umowy, w tym
pracownikom lub wspólpracownikom Administratora, podmiotom bedacym dostawcami
systemów informatycznych i uslug IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom
swiadczacym uslugi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom swiadczacym
uslugi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe moga byc takze przekazywane uprawnionym
organom, w zakresie wymaganym przez obowiazujace przepisy prawa;
dane osobowe beda przechowywane przez okres 4 lat od daty zakonczenia postepowania
o udzielenie zamówienia, a jezeli okres obowiazywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczen z niej wynikajacych, przekracza 4 lata, okres przechow ywania obejmuje
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8)
9)
10)

2.
3.

4.

caly okres obowiazywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen lub
obrony przed roszczeniami z niej wynikajacych. Po tym okresie dane beda przetwarzane jedynie w
zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemozliwi przeprowadzenie
postepowania o udzielenie zamówienia, jak równiez zawarcie i wykonywanie umowy;
osoby, których dane osobowe dotycza, posiadaja:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
d) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
f) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,
której dane osobowe dotycza uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych tej
osoby narusza przepisy RODO;
Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w Postepowaniu w sposób gwarantujacy
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Do przetwarzania danych osobowych o wyrokach skazujacych lub naruszeniach prawa
dopuszczone sa wylacznie osoby posiadajace pisemne upowaznienie Zamawiajacego oraz
obowiazane do zachowania takich danych w poufnosci.
Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamówienia jest
zobowiazany do wypelnienia wszystkich obowiazków formalno-prawnych zwiazanych
z udzialem w niniejszym postepowaniu. Do obowiazków tych naleza m.in. obowiazki wynikajace
z RODO, w szczególnosci obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
osób fizycznych, których dane osobowe dotycza i od których dane te Wykonawca bezposrednio
pozyskal. Jednakze obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie mial
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotycza, dysponuje juz tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca bedzie musial wypelnic
obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiajacemu i których dane posrednio pozyskal, chyba ze ma zastosowanie
co najmniej jedno z wylaczen, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO .
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ZAL A CZNI K NUM ER 1 DO SI WZ
SZC ZEGÓL O W Y OPI S PRZEDM I OT U ZAM ÓW I ENI A.

1. Przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia sa sukcesywne dostawy
nastepujacych, fabrycznie nowych, czesci osprzetu silnika CNG do autobusów Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.:
GRUPA 1

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.
1

2
Zawór zamykajacy regulator gazu

1.

Zawór DLLA ( taktujacy czarny)

2.

Zawór nadcisnieniowy

3.

Zawór wdmuchujacy

4.

Sonda plynu chlodzacego

5.

Cewka magnetyczna regulatora gazu

6.

Czujnik temperatury spalin

7.

Czujnik cisnienia oleju

8.

Czujnik cisnienia gazu

9.

Numer katalogowy
wg MAN
3

Ilosc
( w sztukach)
4

51.13109-0067

5

51.09413-6012

2

51.13115-0039

3

51.13115-0038

24

81.27421-0286

4

51.25934-0003

4

51.27421-0132

8

51.27421-0244

4

51.27421-0205

2

UWAGA:
Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania asortymentu równowaznego do asortymentu opisanego
w powyzszej tabeli.
GRUPA 2

Lp.

Opis przedmiotu
zamówienia

Numer
katalogowy
wg MAN

1

2
Pokrywa mieszalnika gazu

3
51.13105-6005

Pokrywa mieszalnika gazu

51.13105-6019

Cewka zaplonowa

51.259 19-0016

Cewka zaplonowa

51.25501-7008

1.
2.
3.
4.
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Oznaczenie producenta
i numeru katalogowego
producenta
dopuszczalnych
produktów
równowaznych
4
Bosch
0280750129
Bosch
0281005580
Bosch
0221503035
Bosch
0281005863

Ilosc
(w sztukach)

5
3
2
6
5
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5.
6.
7.

Sonda Lambda LSU 47
(stary typ)

51.11614-0004

Bosch
0258007032

10

Sonda Lambda LSU 4.9

51.15408-0001

10

Sonda Lambda LSU 4.9

51.15408-0002

Modul zaplonowy

51.25919-0017

Czujnik doladowania
i temp.
Miernik masy powietrza

51.27421-0216

Nadajnik obrotów

51.27120-0015

Nadajnik obrotów

51.27120-0014

Zawór wdmuchujacy

51.13115-0041

Bosch
0281004107
Bosch
0258006869
Bosch
0227100200
Bosch
0281002655
CONTITECH
5WK97505Z
Bosch
0281002427
Bosch
0281002426
Bosch
0280158833

8.
9.
10.
11.
12.
13.

51.09413-6000

9
10
4
8
2
2
24

UWAGA:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie asortymentu równowaznego do asortymentu opisanego
w kol.3. Dopuszczalny asortyment równowazny zostal szczególowo opisany w kol.4 powyzszej tabeli.

GRUPA 3

Lp.

Opis przedmiotu
zamówienia

Numer
katalogowy
wg MAN

1

2
Regulator cisnienia gazu

3
51.13111-6051

Regulator cisnienia gazu

51.13111-6036

1.
2.

Oznaczenie producenta
dopuszczalnych
produktów
równowaznych
4
TESCOM
20-1100
TESCOM
20-1000

Ilosc
(w sztukach)

5
3
2

UWAGA:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie asortymentu równowaznego do asortymentu opisanego
w kol.3. Dopuszczalny asortyment równowazny zostal szczególowo opisany w kol.4 powyzszej tabeli.
dot. GRUP: 1-3
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.,
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 169, w dniach i godzinach pracy Zamawiajacego,
tj. od poniedzialku do piatku w godzinach 06.30-14.30. (z wylaczeniem sobót, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy)
3. Wymagany termin gwarancji na oferowany asortyment -12 (slownie: dwanascie) miesiecy. Ter min

gwarancji liczony bedzie od daty kazdorazowej dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi
we wzorze umowy stanowiacym zalacznik numer 2 do SIWZ.
5. Ilosc asortymentu stanowiacego przedmiot niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia
zostala okreslona szacunkowo i moze ulec zmniejszeniu (o 20% w stosunku do ilosci wskazanych
w pkt.1 – w odniesieniu do poszczególnych grup) - w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb
Zamawiajacego.
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ZAL A CZNI K NUM ER 2 DO SI WZ
W ZÓR UM OW Y .

umowa zostani e zawarta odrebni e dla kazdej z grup

UM OW A NUM ER PK M /ZRS/N/…./21
zawar t a w wyniku pr zepr owadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w t r ybie pr zet ar gu
nieogr aniczonego- znak: PK M /ZRS/N/19/21

w dniu ....................... roku w Gdyni pomiedzy:

1/ Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni pod adresem: 81-577
Gdynia, ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10- 08-276, REGON: 190418189, kapital zakladowy:
…………zl, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.6) ustawy
o przeciwdzialaniu nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez:
...................................................................................
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub PKM, a:
2/ imie i nazwisko ...../ adres glównego miejsca wykonywania dzialalnosci ........ / adres do doreczen
....... / prowadzacy dzialalnosc gospodarcza pod firma ......../NIP........../ REGON......./
lub
firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokosc
kapitalu zakladowego ...... ( pokryty w calosci)/, reprezentowana przez ............
zwanym dalej WYKONAWCA - o nastepujacej tresci:

§1
1.1
Przedmiotem niniejszej umowy sa sukcesywne dostaw y przez WYKONAWCE
………………….produkcji ………….………………*do autobusów PKM do ZAMAWIAJACEGO.
Szczególowy opis przedmiotu umowy wraz z zestawieniem cen zawiera zalacznik
numer 1 do niniejszej umowy (tozsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia- Rozdzial II– uzupelnionymi o dane Wykonawcy zawarte w zlozonej
ofercie)-SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z ZESTAWIENIEM CEN
PRZEDMIOTU UMOWY.
1.2 Ilosc asortymentu stanowiacego przedmiot umowy zostala okreslona szacunkowo i moze ulec
zmniejszeniu (o 20% w stosunku do ilosci wskazanych w zalaczniku numer 1 do umowy) w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb ZAMAWIAJACEGO.
1.3
WYKONAWCA
ponosi
wobec
ZAMAWIAJACEGO
pelna
odpowiedzialnosc
za przedmiot umowy, którego wykonanie powierzyl podwykonawcy/podwykonawcom oraz
za wszelkie dzialania i zaniechania podwykonawcy/podwykonawców jak za swoje wlasne.
[w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa w ramach niniejszej umowy: pkt.1.3
otrzyma brzmienie: „WYKONAWCA jest zobowiazany do realizacji przedmiotu umowy
samodzielnie, bez udzialu podwykonawcy/podwykonawców”].
§2
2.1 Laczna wysokosc wynagrodzenia WYKONAWCY z tytulu realizacji przedmiotu umowy
okreslonego
w
§1
pkt.1.1
Strony
ustalaja
na
kwote..................zl
(slownie:
.....................................................) brutto.
Kwota ta zawiera:
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a) wartosc przedmiotu umowy (w tym koszty sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy do
miejsca dostawy wskazanego w §4 pkt.4.2),
b) podatek VAT.
2.2 Kwota wynagrodzenia okreslona w pkt.2.1 zostala ustalona na podstawie oferty zlozonej przez
WYKONAWCE w postepowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego - znak: PKM/ZRS/N/19/21.
2.3
Strony dopuszczaja zmiane w zakresie wysokosci wynagrodzenia WYKONAWCY
w przypadku :
a) ustawowej zmiany podatku od towarów i uslug. W takim przypadku wygrodzenie bedzie
powiekszone o wysokosc stawki obowiazujacej w dniu powstania obowiazku podatkowego
b) zmiany ilosci asortymentu objetego przedmiotem umowy o których mowa w §1 pkt.1.2 w takim
przypadku wysokosc wynagrodzenia WYKONAWCY ulegnie zmniejszeniu o wartosc asortymentu ,
który nie zostanie dostarczony do ZAMWIAJACEGO , obliczonego na podstawie zestawienia cen
przedmiotu umowy wskazanego w zalaczniku numer 1 do umowy.
§3
3.1 Platnosci naleznosci za poszczególne dostawy stanowiace przedmiot niniejszej umowy,
zrealizowane zgodnie ze zgloszonym przez ZAMAWIAJACEGO zamówieniem, odbywac sie beda
przelewem na nastepujacy rachunek bankowy WYKONAWCY:
......................................................
WYKONAWCA oswiadcza, ze rachunek wskazany w zdaniu poprzedzajacym jest od 01 stycznia
2020 roku rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i uslug z dnia
11 marca 2004 r. W sytuacji gdy w dniu dokonywania przez ZAMAWIAJACEGO zlecenia przelewu
z tytulu umowy, rachunek WYKONAWCY zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i uslug
z dnia 11 marca 2004 roku jest inny niz wskazany w zdaniu pierwszym, ZAMAWIAJACY dokona
zaplaty na rachunek zawarty w tym wykazie bez koniecznosci dokonywania zmiany umowy, a zaplata
przez ZAMAWIAJACEGO na rachunek WYKONAWCY zawarty w tym wykazie w dniu dokonania
polecenia przelewu stanowi wykonanie przez niego umowy w tej czesci zwalnia go z dlugu w tej
czesci a WYKONAWCY nie przysluguja wobec ZAMAWIAJACEGO zadne roszczenia z tego tytulu
np. o dokonanie zaplaty, o odszkodowanie, o wykonanie umowy, których podpisujac niniejsza umowe
sie zrzeka.
3.2 ZAMAWIAJACY bedzie dokonywac platnosci- za poszczególne, zrealizowane (zgodnie
z zamówieniami ZAMAWIAJACEGO) dostawy stanowiace przedmiot niniejszej umowy - w terminie
14 (slownie: czternastu) dni od daty dostawy przedmiotu umowy i doreczenia ZAMAWIAJACEMU-

faktury.
3.3 W przypadku ewentualnej zwloki w terminie platn osci- okreslonym w pkt.3.2- WYKONAWCA
moze dochodzic odsetek ustawowych od wartosci niezrealizowanej platnosci - za kazdy dzien zwloki .
§4
4.1 WYKONAWCA jest zobowiazany dostarczac przedmiot niniejszej umowy sukcesywniekazdorazowo na podstawie zlozonego przez ZAMAWIAJACEGO -zamówienia. Zamówienie musi
okreslac ilosc i rodzaj asortymentu objetego kazdorazowa dostawa. Zamówienie skladane bedzie
kazdorazowo droga elektroniczna na adres e-mail WYKONAWCY: …………….. przez
p. ……………….. – …………………... WYKONAWCA jest zobowiazany do dostarczenia
przedmiotu umowy w terminie 5 (slownie: pieciu) dni roboczych od daty zlozenia zamówienia.
4.2 Dostawy przedmiotu umowy odbywac sie beda do (miejsce dostawy) :
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul.Chwaszczynska 169
81-571 Gdynia
w dniach i godzinach pracy ZAMAWIAJACEGO, tj. od poniedzialku do piatku w godzinach
06.30-14.30.
4.3 WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJACEMU nastepujace kary umowne:
a) z tytulu niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia) wskazanego w §4
pkt.4.1 niniejszej umowy- WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJACEMU kare umowna w wysokosci
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3% (slownie: trzy procent) wartosci brutto niezrealizowanego zamówienia za kazdy dzien opóznienia.
W przypadku, gdy opóznienie WYKONAWCY w
terminie realizacji przedmiotu umowy
(zamówienia) wynosi 5 (slownie: piec) dni (w stosunku do terminu okreslonego w §4 pkt.4.1
niniejszej umowy), ZAMAWIAJACY moze odstapic od umowy w terminie 21 (slownie: dwudziestu
jeden) dni od uplywu terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia) wskazanego w pkt.4.1;
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie WYKONAWCY WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJACEMU kare umowna w wysokosci 10% (slownie: dziesiec
procent) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 pkt.2.1 umowy;
c) z tytulu niedotrzymania któregokolwiek z terminów okreslonych w §6 niniejszej umowy WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJACEMU kare umowna w wysokosci 1% (slownie: jeden
procent) wartosci kwoty wynagrodzenia brutto WYKONAWCY okreslonej w §2 pkt.2.1 umowy za
kazdy dzien opóznienia.
4.4 WYKONAWCA
wyraza zgode na potracanie kar umownych obliczonych zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY z tytulu realizacji
umowy (zmniejszenia jego wysokosci) .
4.5 Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przekraczajacego
wysokosc zastrzezonych kar umownych.
§5
5.1 Termin obowiazywania umowy - do dnia ……………………. lub do wyczerpania ilosci
asortymentu, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy wskazanych w zalaczniku numer 1
do umowy, w zaleznosci od tego które zdarzenie nastapi wczesniej.
5.2 W przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
bedzie lezalo w interesie ZAMAWIAJACEGO, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, ZAMAWIAJACEMU bedzie przyslugiwac prawo odstapienia od umowy w terminie 30
(slownie: trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku WYKONAWCA moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci umowy.
§6
6.1 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU na przedmiot umowy 12 (slownie: dwunasto)
miesiecznego terminu gwarancji.
6.2 Termin gwarancji liczony bedzie od daty kazdorazowej dostawy przez WYKONAWCE
przedmiotu umowy do miejsca dostawy (opisanego w §4 pkt. 4.2 niniejszej umowy).
6.3 ZAMAWIAJACY moze zadac od WYKONAWCY usuniecia wad w drodze wymiany przedmiotu
umowy. Zgloszenie reklamacji przez ZAMAWIAJACEGO bedzie nastepowac w dni robocze
droga elektroniczna na adres e-mail WYKONAWCY:………...
6.4 WYKONAWCA ma kazdorazowo obowiazek potwierdzenia przyjecia zgloszenia reklamacji
droga elektroniczna na adres e-mail ZAMAWIAJACEGO: sekretariat@pkmgdynia.pl w ciagu 4
(slownie: czterech) godzin od chwili przyjecia wskazujac date i godzine przystapienia do realizacji
zgloszonej reklamacji. Jezeli zgloszenie od ZAMAWIAJACEGO wplynelo po godzinie 12.00 danego
dnia WYKONAWCA
ma obowiazek potwierdzenia zgloszenia reklamacji do godz. 10.00
w nastepnym dniu roboczym.
6.5 W przypadku braku potwierdzenia przez WYKONAWCE przyjecia zgloszenia reklamacji
w sposób wskazany w pkt.6.2 umowy – za date zgloszenia reklamacji WYKONAWCY Strony uznaja
date przeslania przez ZAMAWIAJACEGO zgloszenia reklamacji droga elektroniczna na adres e-mail
WYKONAWCY :…………...
6.6 WYKONAWCA jest zobowiazany do zlozenia oswiadczenia o uznaniu lub braku uznania kazdej
reklamacji zgloszonej przez ZAMAWIAJACEGO droga elektroniczna na adres e-mail
ZAMAWIAJACEGO: sekretariat@pkmgdynia.pl w terminie do 14 (slownie: czternastu) dni od daty
zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO reklamacji. W przypadku braku
uznania przez
WYKONAWCE reklamacji ZAMAWIAJACEGO – WYKONAWCA jest zobowiazany zlozyc
ZAMAWIAJACEMU (w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci) kazdorazowo uzasadnienie
braku uznania reklamacji.
6.7 W przypadku uznania reklamacji przedmiotu umowy przez WYKONAWCE– WYKONAWCA
bedzie zobowiazany do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie do 14 (slownie:

23/39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony-znak: PKM/ZRS/N/19/21

czternastu) dni od daty uznania reklamacji przez WYKONAWCE. WYKONAWCA bedzie
zobowiazany do odbioru i dostawy przedmiotu reklamacji (lub nowego) z miejsca dostawy/do miejsca
dostawy wskazanego w §4 pk t.4.2 niniejszej umowy- na swój koszt .
§7
7.1 Na czas dzialania sily wyzszej obowiazki Strony, która nie jest w stanie wykonac danego
obowiazku ze wzgledu na dzialanie sily wyzszej, ulegaja zawieszeniu.
7.2 Strona umowy, która opóznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajacym z niniejszej umowy
ze wzgledu na dzialanie sily wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania umowy,
kary umowne lub odstapienie od umowy przez druga Strone z powodu niedopelnienia obowiazków

Umownych.
7.3 Dla potrzeb umowy, "sila wyzsza" oznacza zdarzenie, którego wystapienie jest niezalezne
od Stron i któremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,
a w szczególnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwiazane
z kwarantanna, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
7.4 Kazda ze Stron jest obowiazana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku sily wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, która dokonala
zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich obowiazków wynikajacych z mowy,
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak równiez musi podjac wszystkie
alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania umowy, których podjecia nie wstrzymuje zdarzenie
sily wyzszej.
7.5 W przypadku ustania sily wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowiazków wynikajacych z umowy.
§8
Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikajacych z realizacji umowy strony
wyznaczaja nastepujace osoby :
a/ ze strony ZAMAWIAJACEGO:
imie i nazwisko / imiona lub nazwiska /
stanowisko sluzbowe /stanowiska sluzbowe/
dni pracy
godziny pracy
numer telefonu /numery telefonów/
adres poczty elektronicznej
b/ ze strony WYKONAWCY:
imie i nazwisko / imiona lub nazwiska /
stanowisko sluzbowe /stanowiska sluzbowe/
dni pracy
godziny pracy
numer telefonu /numery telefonów/
adres poczty elektronicznej.
§9
9.1 Wszelkie informacje dotyczace przetwarzania przez ZAMAWIAJACEGO danych osobowych
WYKONAWCY oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezposrednio lub posrednio
WYKONAWCA pozyskal i udostepnil ZAMAWIAJACEMU w celu zawarcia i wykonania niniejszej
umowy, okresla Rozdzial XXII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczacej przetargu
nieograniczonego - znak: PKM/ZRS/N/19/21, stanowiacej integralna czesc niniejszej umowy.
9.2 WYKONAWCA zobowiazany jest w imieniu ZAMAWIAJACEGO zaznajomic osoby fizyczne,
od których dane osobowe bezposrednio lub posrednio WYKONAWCA pozyskal i udostepnil
ZAMAWIAJACEMU w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, o tresci Rozdzialu XIII
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia okreslonego w ust. 1 powyzej, w formie pisemnej lub
za posrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z postanowieniami art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). WYKONAWCA zobowiazany jest do wykonania niniejszego
zobowiazania w sposób umozliwiajacy wykazanie jego wykonania i do udostepnienia
ZAMAWIAJACEMU na kazde jego wezwanie, w terminie przez ZAMAWIAJACEGO wskazanym,
jednak nie krótszym niz 2 (slownie: dwa) dni od daty zlozenia stosownego zadania, dowodu jego
wykonania. Naruszenie tego obowiazku poczytane bedzie jako razace naruszenie warunków umowy
i stanowic bedzie podstawe do jej rozwiazania przez ZAMAWIAJACEGO w trybie natychmiastowym
(bez koniecznosci zachowywania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia) z winy WYKONAWCY.
§10
10.1 Zakazuje sie dokonywania cesji wierzytelnosci, jak równiez zawierania innych umów pod
jakimkolwiek tytulem prawnym skutkujacych przeniesieniem wierzytelnosci na inne podmioty bez
pisemnej zgody, pod rygorem niewaznosci, ZAMAWIAJACEGO.
10.2 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje sie odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego.
10.3 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
10.4 Strony oswiadczaja, iz wskazane na wstepie adresy sa adresami do korespondencji.
O kazdej zmianie adresu kazda ze Stron niezwlocznie zawiadomi na pismie listem poleconym druga
Strone. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas

znany adres jest uznawana za skutecznie doreczona.
10.5 Zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja - pod rygorem niewaznosci - formy
pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
10.6 Spory mogace wyniknac w toku wykonywania niniejszej umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu
sadom powszechnym wlasciwym ze wzgledu na siedzibe ZAMAWIAJACEGO.
10.7 Integralna czesc umowy stanowia :
a/ szczególowy opis przedmiotu umowy wraz z zestawieniem cen przedmiotu umow y– zalacznik
numer 1 ,
b/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczaca przetargu nieograniczonego - znak:
PKM/ZRS/N/19/21,
c/ oferta zlozona przez WYKONAWCE w postepowaniu - znak: ZKM/ZRS/N/19/21.
10.8 Umowa zostala sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

* - w zaleznosci od czesci zamówi enia ( grupy) której dotyczyc bedzi e zawarta umowa.
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ZAL A CZNI K NUM ER 3 DO SI WZ
F ORM UL ARZ OF ERT Y .

.........................................., dnia ............
/ miejscowosc/

OFERTA
na sukcesywne dostawy fabr ycznie nowych czesci ospr zetu silnika CNG do autobusów
Pr zedsiebiorstwa K omunikacji M iejskiej sp. z o.o. - znak: PK M /ZRS/N/19/21

Po zapoznaniu sie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem
umowy), my nizej podpisani, reprezentujacy:
.......................................................................................................................................................
[ nazwa/imie i nazwisko Wykonawcy]*
.......................................................................................................................................................
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]*

numer tele fonu....................................................................numer faksu......................................
adres internetowy.........................................................................................................................

adres e-mail do korespondencji z Zamawiajacym w niniejszym postepowaniu
………………………………………………………………………………………………….

REGON*:....................................................NIP*.......................................................................
*

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamówienia nalezy podac w odniesieniu do wszystkich Wykonawców
I . OSWI A DCZENI A:
Oswiadczamy, ze:
1/ uzyskalismy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2/ wyzej wymieniony dokument (SIWZ) przyjmujemy bez zastrzezen ,
3/ jestesmy zwiazani zlozona oferta do dnia 30 listopada 2021 roku,
4/ zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
6/ zobowiazujemy sie, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza , do podpisania umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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I I . CENA:
Zobowiazujemy sie do wykonania przedmiotu zamówienia za:

GRUPA 1
CENA ( br utto) * - .......................................... (slownie: ............................................................
.....................................................................................................................................................)

GRUPA 2
CENA ( br utto) * - .......................................... (slownie: ............................................................
.....................................................................................................................................................)

GRUPA 3
CENA ( br utto) * - .......................................... (slownie: ............................................................
.....................................................................................................................................................)
* Cena musi obej mowac:
a) war tosc pr zedmiot u zamówienia (w t ym koszt y sukcesywnych dost aw pr zedmiot u
zamówienia do Zamawiaj acego),
b) podatek VAT .

UWAGA: cena musi byc zaokraglona do dwóch mi ejsc po przeci nku, czyli z dokladnoscia
do jednego grosza ( zgodni e z zasadami matematyki ).

I I I .NUM ER RACH UNK U BANK OWEGO WY K ONA WCY :
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiajacy dokonywac bedzie ewentualnych
platnosci.....................................................................................................................................................

I V . DANE OSOBY /OSÓB ODPOWI ED ZI A L NY CH ZA REAL I ZA CJE
PRZEDM IO TU EWENTUA L NEJ UM O WY :
imie i nazwisko / imiona lub nazwiska / - ..................................................................................

stanowisko sluzbowe /stanowiska sluzbowe/- ............................................................................
dni pracy - ...............................................................................................................................
godziny pracy - ........................................................................................................................
numer telefonu /numery telefonów/- .........................................................................................
adres poczty elektronicznej - ………………………………………………………………………
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V.
A DRES
POC ZTY
EL EK TRONICZNEJ
POD
K TÓRY
ZAM A W I AJACY BEDZI E PR ZESY L AC ZA M Ó WI ENI A DO TY C ZA CE
DOSTA WY PRZEDM IO TU UM O WY (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy):
adres poczty elektronicznej..........................................................................................................

VI.
ADRES
POCZTY
EL EK TRONIC ZNEJ
POD
K TÓRY
ZAM A W I AJACY
BEDZI E
PRZESY L AC
ZGL OSZENI A
REK L AM ACJI DO TY CZA CE PR ZEDM IO TU UM O WY (w przypadku
wyboru oferty Wykonawcy):

adres poczty elektronicznej..........................................................................................................

V I I . DA NE DO TY CZA CE PODWY K ONA WCÓ W:
Wykonawca, którego reprezentuje:
GRUPA 1

a)
nie
zamier za
powier zyc
podwykonawcy/podwykonawcom;

wykonani a

zamówienia

b) zamier za powier zyc wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom
nastepuj aca/nastepuj ace czesc/czesci zamówienia:*

*

niewlasciwe skreslic

Czesc / czesci zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:
( uwaga : moze zostac sporzadzony w formi e zalaczni ka)

………………………………………………..........................................................................
Firmy podwykonawców (jezeli sa znane):

………………………………………………..........................................................................
………………………………………………..........................................................................

28/39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony-znak: PKM/ZRS/N/19/21

GRUPA 2

a)
nie
zamier za
powier zyc
podwykonawcy/podwykonawcom;

wykonani a

zamówienia

b) zamier za powier zyc wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom
nastepuj aca/nastepuj ace czesc/czesci zamówienia:*

*

niewlasciwe skreslic

Czesc / czesci zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:
( uwaga : moze zostac sporzadzony w formi e zalaczni ka)

………………………………………………..........................................................................
Firmy podwykonawców (jezeli sa znane):
………………………………………………..........................................................................

………………………………………………..........................................................................
GRUPA 3

a)
nie
zamier za
powier zyc
podwykonawcy/podwykonawcom;

wykonani a

zamówienia

b) zamier za powier zyc wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom
nastepuj aca/nastepuj ace czesc/czesci zamówienia:*

*

niewlasciwe skreslic

Czesc / czesci zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:
( uwaga : moze zostac sporzadzony w formi e zalaczni ka)

………………………………………………..........................................................................
Firmy podwykonawców (jezeli sa znane):
………………………………………………..........................................................................
………………………………………………..........................................................................
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VII.
INFORM ACJE
DO TY C ZA CE
I OGÓL NODOSTEPNY CH BA Z DANY CH :

BE ZPL A TNY CH

Informujemy , ze bezplatna i ogólnodostepna baza danych to :
[zaznaczyc jedno wlasciwe z listy ponizej]

?

baza Krajowego
https://ems.ms.goc.pl/krs/;

Rejestru

Sadowego

dostepna

na

stronie

internetowej

?

baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej dostepna na stronie
internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;

?

……………….
/ jezeli dotyczy wpisac nazwe oraz adres internetowy innej bazy danych/

.............. .............................................................................................................
/ pieczatka i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy/

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis
zaufany osoby/ osób upowaznionej /upowaznionych
do r epr ezentowania Wykonawcy
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ZAL A CZNI K NUM ER 4 DO SI WZ
OSW I ADCZ ENI E O BRAK U PODST AW DO W YK L UCZENI A W YK ONA W C Y
Z POST EPOW ANI A O UDZI EL ENI E ZAM ÓW I ENI A .

..............................................., dnia .................................
/ miejscowosc/

znak: PKM/ZRS/N/19/21

OSWI A DCZENIE
Oswiadczam, ze Wykonawca, którego reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy
fabrycznie nowych czesci osprzetu silnika CNG do

autobusów Przedsiebiorstwa Komunikacji

Miejskiej sp. z o.o. - znak: PKM/ZRS/N/19/21- na podstawie §16 oraz §17 ust.1 pkt.4) „Regulamin

udzielania zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza
od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych
przez Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami.*

.....................................................................................................................................
/pieczatka i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy/

* §16 Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce:
1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu
popelnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o któr ym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polski ej (Dz. U. poz. 769 ze zm.),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o któr ych mowa w ar t. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
2) jezel i urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1;
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3)

4)
5)

6)

wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu
skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne;
jezel i zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi
wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej
grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli
odrebne oferty, ofer ty czesci owe, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty niezaleznie od siebie;
jezel i, w przypadkach, o których mowa w §8 ust.6, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego
zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym
zaklócenie konkurencji moze byc wyel iminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamówienia.

§17 ust.1 pkt.4)
Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto
likwidacje, ogloszono upadlosc, któr ego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzyci elami, któr ego
dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis
zaufany osoby/ osób upowaznionej /upowaznionych
do r epr ezentowania Wykonawcy
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ZAL A CZNI K NUM ER 5 DO SI WZ
F ORM UL ARZ CENOW Y .

..............................................., dnia ..............................
/ miejscowosc/
znak: PKM/ZRS/N/16/20

GRUPA 1
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

1
1.

2
Zawór zamykajacy regulator gazu

2.

Zawór DLLA ( taktujacy czarny)

3.

Zawór nadcisnieniowy

4.

Zawór wdmuchujacy

5.

Sonda plynu chlodzacego

6.

Cewka magnetyczna regulatora gazu

7.

Czujnik temperatury spalin

8.

Czujnik cisnienia oleju

9.

Czujnik cisnienia gazu

Numer katalogowy
wg MAN
3

Ilosc
( w sztukach)

Cena net to

4

5

51.13109-0067

5

51.09413-6012

2

51.13115-0039

3

51.13115-0038

24

81.27421-0286

4

51.25934-0003

4

51.27421-0132

8

51.27421-0244

4

51.27421-0205

2
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za 1 szt .
(w zl)

Wysokosc stawki
podatku VAT
(w % )
6

Cena netto z kolumny 5 x
ilosc z kolumny 4 + nalezny
podatek VAT (w zl)
7
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10.

CENA (suma poz.1-9 z kol.7) **:
..............................................(slownie: .................................................................
..................................................................................................................................)

UWAGA:
Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania asortymentu równowaznego do asortymentu opisanego w powyzszej tabeli.

GRUPA 2
Lp.

1
1.

Opis przedmiotu
zamówienia

2

Pokrywa
mieszalnika gazu

Numer katalogowy
wg MAN

3

51.13105-6005

Oznaczenie
producenta
i numeru
katalogowego
dopuszczalnych
produktów
równowaznych
4

Bosch
0280750129

Ilosc
(w
sztukach)

5

Cena
nett o
za
1 szt uke
(w zl)

Wysokosc
stawki
podatku
VAT
(w % )

6

7

Cena netto
z kolumn y 6 x
ilosc z kolumny
5 + nalezny
podatek VAT
(w zl)

8

Oznaczenie oferowanego
asortymentu

9
Oferujemy produkt opisany:

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *

3

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

2.

Oferujemy produkt opisany:
Pokrywa
mieszalnika gazu

51.13105-6019

Bosch
0281005580

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *

2

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *
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3.

Oferujemy produkt opisany:

Cewka zaplonowa

51.25919-0016

Bosch
0221503035

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *

6

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

4.

Oferujemy produkt opisany:

Cewka zaplonowa

51.25501-7008

Bosch
0281005863

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *

5

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

5.

Oferujemy produkt opisany:
Sonda Lambda
LSU 47 (stary
typ)

51.11614-0004

Bosch
0258007032

10

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN) *
- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

6.

Oferujemy produkt opisany:
Sonda Lambda
LSU 4.9

51.15408-0001

Bosch
0281004107

10

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *
- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *
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7.

Oferujemy produkt opisany:
Sonda Lambda
LSU 4.9

51.15408-0002

Bosch
0258006869

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN*

9

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

8.

Oferujemy produkt opisany:

Modul zaplonowy

51.25919-0017

Bosch
0227100200

10

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *
- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

9.

Oferujemy produkt opisany:

Czujnik
doladowania
i temp.

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *
51.27421-0216

Bosch
0281002655

4

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

10.

Oferujemy produkt opisany:

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *
Miernik masy
powietrza

51.09413-6000

CONTITECH
5WK97505Z

8

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i
CONTI TECH *
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11.

Oferujemy produkt opisany:

Nadajnik obrotów

51.27120-0015

Bosch
0281002427

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *

2

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

12.

Oferujemy produkt opisany:

Nadajnik obrotów

51.27120-0014

Bosch
0281002426

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *

2

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

13.

Oferujemy produkt opisany:

Zawór
wdmuchujacy

14.

51.13115-0041

Bosch
0280158833

24

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *
- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i BOSCH *

CENA (suma poz.1-13 z kol.8) **:
..............................................(slownie: ........................................................................

.....................................................................................................................................)
UWAGA:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie asortymentu równowaznego do asortymentu opisanego w kol.3 . Dopuszczalny asortyment równowazny zostal
szczególowo opisany w kol.4 powyzszej tabeli .
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* -niepotrzebne skreslic (skreslenie dotyczyc bedzie produktu , którego Wykonawca NI E OFERUJE
w zlozonej ofercie)
GRUPA 3
Lp.

1
1.

Opis przedmiotu
zamówienia

2

Regulator
cisnienia gazu

Numer katalogowy
wg MAN

3

51.13111-6051

Oznaczenie
producenta
i numeru
katalogowego
dopuszczalnych
produktów
równowaznych
4

TESCOM
20-1100

Ilosc
(w
sztukach)

5

Wysokosc
stawki
podatku
VAT
(w % )

6

7

Cena netto
z kolumn y 6 x
ilosc z kolumny
5 + nalezny
podatek VAT
(w zl)

8

Oznaczenie oferowanego
asortymentu

9
Oferujemy produkt opisany:

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN *

3

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i TESCOM *

2.

Oferujemy produkt opisany:

Regulator
cisnienia gazu

3.

Cena
nett o
za
1 szt uke
(w zl)

51.13111-6036

TESCOM
20-1000

- w kol . 2 i kol. 3 tabeli
pr odukcj i M AN*

2

- w kol . 2 i kol.4
pr odukcj i TESCOM *

CENA (suma poz.1-2 z kol.8) **:
..............................................(slownie: ........................................................................
.....................................................................................................................................)
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UWAGA:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie asortymentu równowaznego do asortymentu opisanego w kol.3 . Dopuszczalny asortyment równowazny zostal
szczególowo opisany w kol.4 powyzszej tabeli .

* -niepotrzebne skreslic (skreslenie dotyczyc bedzie produktu , którego Wykonawca NI E OFERUJE
w zlozonej ofercie)
**Cena musi obejmo wac:
a) wartosc przedmiotu zamówienia (w tym koszty sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia do Zamawiajacego),
b) podatek VAT.
UWAGA: CENA MUSI BYC ZAOKRAGLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU (zgodnie z zasadami matematyki) .

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany osoby/ osób
upowaznionej /upowaznionych do r epr ezentowania Wykonawcy
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