
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: Komunikacjaautobus
NO_DOC_EXT: 2022-177243
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: sekretariat@ka.swinoujscie.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F05
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 10

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "Komunikacja Autobusowa" sp.z o.o.
Adres pocztowy: ul. Karsiborska 33a
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
E-mail: sekretariat@ka.swinoujscie.pl 
Tel.:  +48 913214540
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ka.swinoujscie.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ka_swinoujscie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ka_swinoujscie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup zeroemisyjnych autobusów na potrzeby transportu miejskiego w Świnoujściu
Numer referencyjny: KA/ZP/1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem elektrycznym z wbudowanymi ładowarkami, 
zeroemisyjnych, niskowejściowych, miejskich autobusów tej samej marki i tego samego producenta na potrzeby 
transportu publicznego w Świnoujściu

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem elektrycznym z wbudowanymi ładowarkami, 
zeroemisyjnych, niskowejściowych, miejskich autobusów tej samej marki i tego samego producenta na potrzeby 
transportu publicznego w Świnoujściu, spełniających następujące podstawowe wymagania techniczne: 
długość całkowita: od 6 m do 9,5 m; szerokość całkowita (bez lusterek bocznych): od 2,4 do 2,5 m; wysokość 
całkowita: do 3,4 m; ilość miejsc dla pasażerów – co najmniej 28 w tym co najmniej 19 pełnowymiarowych 
miejsc siedzących; układ drzwi pasażerskich: 2-2-0 lub 1-2-0, silnik elektryczny - minimalna moc ciągła 140 kW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymagania techniczne i wyposażenie 
autobusów zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczno-eksploatacyjne / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków funduszu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa XI REACT Działanie 11.4 Transport miejski dla Projektu 
Zakup zeroemisyjnych autobusów na potrzeby transportu miejskiego w Świnoujściu, nr projektu 11.4-14

II.2.14) Informacje dodatkowe
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, 
Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla 
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach,Zamawiający określa w niniejszej części 
wymagania w zakresie sposobu przygotowania i składania oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – załącznik nr 4 do SWZ wraz
z opisem parametrów oraz typów zespołów i podzespołów oferowanych autobusów,
2. Oświadczenie („JEDZ”) Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie
to w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wielu Wykonawców składa każdy z nich.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy) .
4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium
w formie niepieniężnej w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
5. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez 
pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby załącznik nr 9 do SWZ albo inny dokument służący 
wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz 
z oświadczeniem tego podmiotu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w 
stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia („JEDZ”) (o ile dotyczy).
7. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia 
informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
8. Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 12 niniejszej SWZ.
9. Oświadczenie Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ);
10. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 
125 ust.5 ustawy Pzp (załącznik nr 2a do SWZ) – jeżeli dotyczy,
11. Oświadczenie w sprawie pochodzenia towarów (załącznik nr 13 do SWZ)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia ww. warunek musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców) i posiada środki finansowe 
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lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach,Zamawiający określa w niniejszej części 
wymagania w zakresie podmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 PZP, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 
r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 
do SWZ;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem;
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (wraz z dowodem opłaty 
składki)..
2.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz wykonanych dostaw (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych. Referencje bądź 
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inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy
2.3. Ponadto Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę oświadczenia
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835 ze 
zm.),
f) art. 5 k ust. 1 Rozporządzenia Rady(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
g) art. 393 ust. 1 pkt 4 Pzp.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno 
zamówienie, polegające na dostawie, fabrycznie nowego autobusu z silnikiem elektrycznym.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać 
przynajmniej jeden z wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach,Zamawiający zamieszcza w niniejszej części 
poniższe informacje:
1. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wszystkich przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 
pkt 2.7 - 2.8 oraz 12 SWZ, o ile nie dotyczą informacji podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o 
których mowa w 19.2 SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) dokumentu wskazanego w pkt. 11.1.2.1 lit. a SWZ tj. informacji z KRK, składa informację z odpowiedniego 
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawcą ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania;
b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w pkt 11.1.2.1 lit. c SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
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wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 a oraz 2 b powinny być wystawione nie wcześniej niż w 
terminach określonych odpowiednio dla dokumentów wskazanych w punktach 11.1.2.1 lit. a i 11.1.2.1 lit. c SWZ, 
odpowiednio.
4. 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 11.1.2.3 SWZ 
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. pkt 1 
lit. a-g , 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 
Postanowienia punktu 3. stosuje się.
5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej postanowienia pkt od 2 do 4 stosuje się 
odpowiednio.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zgodnie a art. 393 ust. 1 pkt 4 Pzp, zostanie odrzucona oferta, w której udział produktów, pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym 
traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 
2014/25/UE, nie przekracza 50% (w ujęciu wartościowym).

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 50 000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; 
gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r., poz. 299 ze zm.).
Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu 
elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny 
powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia 
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument 
wadialny powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Rozliczenia z przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności tj. przedłożyć umowę konsorcjum, 
jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Postanowienia realizacji umowy dostawy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy określone zostały we wzorach umów stanowiącym załączniki nr 10 i nr 11 do SWZ. 
Przewidywane zmiany treści umowy, oprócz przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp, zawarte są w § 8 wzoru 
umowy załącznika nr 10 SWZ odpowiednio. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karsiborskiej 33a w Świnoujściu, 
pokój nr 124
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą upoważnioną do otwarcia ofert jest osoba wystawiająca postępowanie na platformie Zakupowej lub 
osoba przez nią upoważniona.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1.Na podstawie art.139 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert,a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,którego oferta została najwyżej oceniona,w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art.108 ust.1 ( z wyłączeniem 
art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. h Pzp) ustawy Pzp,
3.Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp 
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
2022 r., poz. 835).
4. Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 oraz informacje o ograniczeniach wynikające z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) 
zawarto w SWZ.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1;
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 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.
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego 
będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 
obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, 
ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 
poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

