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czEse I Instrukcje dla Wykonawc6w (lDw)

1. INFORMACJEWPROWADZAJACE

1.1. Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lukowie S A. z siedzibq Lukowie przy ulicy

Pilsudskiego 29, zaptasza do skladania ofert w postQpowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego.

1.2. Postepowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo

zam6wiei publicznych (Dz. Ll. z 2013 r., poz 907 z p62n zm), przepis6w Wykonawczych

wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia.

1.3. Uzyte w Specyfikacji tefm;ny majq nastepujqce znaczenie:

. ,,Zamawiajqcy" lub ,,PKS Luk6w" - ,,Przedsiebiorctwo Komunikacji Samochodowej w

tukowie S. A.",

. ,,PostQpowanie" - postepowanie prowadzone ptzezzamawi4acego na podstawie niniejszej

Specyfikacji,

. ,,S|WZ" - ninieisza Specyfikacia lstotnych Warunk6w Zam6wienia,

. ,,lDW'- Instrukcje dla Wykonawc6w, stanowiqce cze56l niniejszej slWZ,

. ,,lPU" - lstotne Postanowienia Umowy, stanowiqce CzQ56 ll niniejszej SIWZ,

. ,,OPZ" - Opis Przedmiotu Zam6wienia z zalqcznikami, stanowiqce Czqii6lll niniejszej SIWZ,

. ,,Ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zam6wiei publicznych (Dz U z

2a13 t., poz.907 z p62r'. zm.),

. ,,Zam6wienie" - nalezy pzez to rozumied zam6wienie publiczne, kt6rego przedmiotzostal w

spos6b szczegoiowy opisany w CzQSci lll niniejszej SIWZ,

. ,,Wykonawca" - podmiot, ktory trbiega slQ o wykonanie Zam6wienia' ztozy ofertQ na

. wykonanie Zam6wienia lub zawarla z Zamawi4Tcym umowQ w sprawie zam6wienia

publicznego,

Jezeliterminy (pojecia) uzyte w specyfikacji posiadajE definicje ustawowe lub sE uzywane w ustawie w

okrcSlonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszej specyfikacji nalezy rozumie6je w takispos6b jakiwynika

z tych ustaw, chyba 2e z niniejszej SIWZ wynika inaczej

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOW|ENIA

2.1. PEedmiotem zam6wienia jest: Kompleksowe ubezpieczenie majqtku firmy, odpowiedzialnosci

cywilnej oraz floty pojazd6w P|zedsigbiorstwa Komunikacji Samochodowej wLukowie S A

2.2. CPV: 66.51,60.00-0 Uslugi ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilne-

cPv: 66.5'l.2O.OO-2 Uslugi ubezpieczei od nastepstw nieszczesliwych wypadk6w i

ubezpieczefi zdrowotnYch

CPVr 66.51.50.00-3 Uslugi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

2.3. Szczeg6iowy Opis Przedmiotu Zam6wienia znajduje sie w Czesjci lll niniejszej SIWZ ("OPZ")



3. OKRES REALIZACJI ZAMOWIENIA

Umowa bQdzie realizowana od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 pazdziernika 2021 roku

4. ZAM6WENIA CZqSCIOWE

Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Jeden Wykonawca mo2e zlozye oferte najednq

llb dwie czesci zam6wienia. Zakres poszczeg6lnych czesci opisany jest w CzQSci lll SIWZ - Opis

Przedmiotu Zamowienia z zalTcz ikami

5. OFERTA WARIANTOWA

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wadantowych

6. ZAMOWENIAUZUPELNIAJACE

Zamawiaiqcy przewiduje udzielenie zam6wien uzupelniajqcych zgodnie z dyspozycjq art 6T ust l pkt

6 Ustawy Pzp w wysokosci do 50% wartosci zam6wienia podstawowego i polegad bedq na

poM6rzeniu ustug bQdqcych przedmiotem niniejszego zam6wienia.

7. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BqDA ROZLICZENIA ZWIAZANE Z REALIZACJA

NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rczliczenia zw Qzane z rcalizaciqnktieiszego zamowienia publicznego bedq prcwadzone w

PLN. Szczeg6lowe zasady oraz 6pos6b rozliczeh okreslony zostal w Prcjekcie Umowy, stanowiqcym

CzQ56 ll niniejszej SIWZ.

8. WARUNKIJAKIE MUSZA SPELNIAC WYKONAWCY IOPIS.SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

. ICH SPETNIANIA

8.1. W postepowaniu mogq bra6 udzial Wykonawcy, wobec kt6rych brak jest podstaw do wykluczenia z

postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spelniajqcy warunki udzialu okrcSlone w

Pkt 8.2.

A.2. Zgodnie z aft. 22 usI.1 Ustawy Pzp, o udzielenie zam6wienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, kt6rzy

spelniajq warunki dotyczqce:

8.2.1 posiadania uprawniei do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania;

8.2.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia;

8.2.3 dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnyml do wykonania

zam6wienia;

8.2.4 sytuacji elonomicznej i finansowej

8.3. Wykonawca moze polegac na wiedzy ido6wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonania zam6wienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w' niezaleznie od

chaEkteru prawnego lEczecych go z nimistosunk6w.



Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodniC ZamawlajEcemu' iz bedzie

dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lno6ci pzedstawiajEc w

tym celu pisgElg zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych

zasob6w na okfes kozystania z nich pfzy wykonaniu zam6wienia

8.4. Zamawiajqcy opisuje spos6b dokonywania oceny spelniania powyzszych warunk6w w nastQpujqcy

sposob:

8.4.1wzakresie warunku okreslonego wpunkcieS2l zamawlaiecy uznawarunekza spelniony'

jesli Wykonawca Wkaze' 2e posiada uprawnienia do swiadczenia uslug

ubezPieczeniowych;

Ocena spelniania warunku wskazanego w punkcie 8 21. nastqpi na podstawie ptzedstawionych

przez WykonawcQ dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 9 1 3

8.4.2 w zakrcsie warunku okreslonego w punkcie S22 Zamawiei)Acy uzna warunek za

spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich ttzech lat przed uplylvem

terminu skladania ofert, (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym

okresie) wykonal, mlnimum dwie uslugi' polegaiqce na Swiadczeniu' co najmniej

12-miesiecznei ciqgtei uslugi ubezpleczenia:

a) w zakresie Czesci tl OC poiazd6w (minimum 5 autobus6w) oraz NNW dla

ka2dej ustugi

b) w zakresie Gzesci 2: mienia (nieruchomosci i ruchomo6ci) o wartoSci

ubezpieczeniowej minimum'i.500 000 PLN kazda ustuga,

oraz pzedstawi dowody potwierdzajqce' ze ustugi te zostaly wykonane naie2y6le

Acena spelniania warunku wskazanego w punkcie S 2 2 nastqpi na podstawie przedstawionych

przez Wykonawce dokument6w, o kt'rych mowa w punkcie 9 1 4

8.4.3 w zakresie warunku okreslonego w punkcie 823. zamawiajqcy odstepuje od opisu

sposobu dokonnvania oceny spelniania tego warunku

Ocena spelniania watunku wskazanego w punkcie 8 2.3 nastApi na podstawie o'wiadczenia' o

kt'ryn nowa w Punkcie 9 1 1 d
a) 8.4.4 w zakresie warunku okreslonego w punkcie 8 2 4 Zamawiajqcy odstQpuje od opisu

sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Ocena spelniania warunku wskazanego w punkcie S 2 4 nastApi na podstawie o'wiadczenia' o

l(t6rym mowa w Punkcie 9 1 1 a).

Jako kuls przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra2onych w walutach innych ni2

PLN, nalety przyjq6 6redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia

roboczego miesiqca, w kt6rym opublikowano ogloszenie o zam6wieni! w Biuletynie

Zam6wief PublicznYch.

9.I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPELNIENIA WARUNKOW OKRESLONYCH W PUNKCIE 8

9.1. W celu wykazania, ze brakjest podstaw do wykluczenia z postepowania o€z spelnienia warunk6w

udzialu w postQpowaniu, kazdy z Wykonawcow pdwrnien Wzedlozye wraz z ofertq nastqpujqce

dokumentY:



9.1.2

9.1.1

9.1.3

9.1 .4

a)

o)

OSwiadczenia:

oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu (spozqdzone zgodnle z

zalacznikiem nr 2 do IDW);

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (sporzqdzone zgodnie z

Zalqcznikiem nr 3 do IDW)

W celu wykazania, ze brak jest podstaw do wykluczenia z postQpowania na podstawie

art. 24 ust. 1 Usiawy Pzp, Wykonawca winien ptzedlo2yA waz z ofertq nastepujqce

dokumenty:

aktualny odpis z wlagciwego rejesku lub z centralnej ewldencii i informacjio dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w cel-

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp,

wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed upl)4tem terminu skladania ofert;

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzQdu skarbowego potwierdzajqce' 2e

Wykonawca nle zalega z oplacaniem podatk6w lub zasjwiadczenia' 2e uzyskal

Drzewidziane pEwem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnoscl

lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie

wcze6niej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert;

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zak{adu Ubezpieczeh Spolecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce' 2e Wykonawca nie

zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub

pofovierdzenia, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie

na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego

organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladanla

ofert:

listQ podmiot6w nalezecych do tej samej grupy kapitalowej' o kt6rej mowa w art 24 ust 2

pkt 5 Ustawy Pzp, albo informacje o tym, zeWykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej

(sporzqdzone zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do IDW)

na potwierdzenie spelnienia warunk6w okre6lonych w punkcie 8 2.1 lDWl

Zezwolenie na Swiadczenie uslug ubezpieczeniowych wydane przez KomisiS Nadzoru

Finansowego.

na potwierdzenie spelnienia warunk6w okreiilonych w punkcie 8 2 2 IDW:

Wykaz wykonanych, a w ptzypadku Swiadczeh okresowych lub ciqglych r6wniez

wykonywanych gl6wnych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu

skladania ofel1, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym oKresle' z

oodaniem ich przedmiotu iwartosci, daty wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi

zostaly wykonane (sporzEdzone zgodnie z Zalqcznikiem nr 4 do IDW)'

Za gt6wne ustugi bQdq uwazane uslugi, kt6re odpo$adaja opisowi sposobu dokonania

oceny spelniania warunku (8 4.2- IDW), o kt6rym mowa w punkcie 8 2 2 lDW'

Do wykazu nalezy zaleczy6 dowody potwierdzajqce' czy ustugi zostaly wykonane Iub se

wykonylvane natezycie. Dowodami, o kt6rych mowa w zdaniu poprzednim' sq:

b)

c)

o)

a)



9.2.

'i) poswiadczenie, z tym 2e w odniesieniu do nadal wykonywanych uslug oKresowycn

lub ciqglych po5wiadczenie powinno by6 wydane nie wczeiiniej ni2 na 3 rniesiqce

p|zed uplywem terminu skladania ofed;

2) oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiekiywnym

charakteee Wykonawca nieiestw stanie uzyskad poswiadczenia, o kt6rym mowa w

punkcie 9.1.4.a).

W peypadku, gdy Zamawiajqcy jest podrniotem, na zecz kt6rego uslugi wskazane w

wykazie, o kt6rym mowa w punkcie 91 4 a)' zostaly wczesniej vr'ykonane, wykonawoa

nie ma obowiqzku pzedkladania dowod6w, o kt6rych mowa w dw6ch punktach powyzej

W poslepowaniach o udzielenie zam6wienia publicznego wszczynanych w okresie

12 miesiecy od dnia \,vejScia w 2ycie Rozporzqdzenia Piezesa Rady Ministr6w z

dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, iakich mo2e 2qda6

zamawiajqcy od Wykonawcy, oraz form, wiakich te dokumenty mogq by6 skladane

(Dz, U. poz. 231), Wykonawca, w miejsce poswiadczefi, o kt6rych mowa pkt {}

powyiej, mo2e pftedkladaC dokumenty potwierdzajqce naletyte wykonanie uslug'

okreslone w S 'l ust. 1 pkt 3 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30

grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, iakich mo2e iqdae zamawiajqcy

od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by6 skladane (Dz U' Nr

226, poz, 18171,

b) pisemne zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania do dyspozycji niezbQdnych

zasob6w (wiedzy idoswiadczenia) na okres kozystania z nich pzy wykonaniu

zam6wienia, jezeli Wykonawca korzysta z zasob6w podmiot6w trzecich w celu

potwierdzenia spelniania warunkll Pisemne Zobowiqzanie powinno bytzlozone .azem z

dokumentem {odpis z wla5ciwego rejestru; pelnomocnictwa) potwierdzajqce

umocowanie osoby/os6b podpisujqcej/cych pzedmiotowe zobowiqzanie

!Jgqg3-l: pisemne zobowiqzania innych podmiot6w jest obowiqzany zawrzec w

swej ofercie ten Wykonawca, kt6ry polega na wiedzy i doswiadczeniu tych

Fodmiot6w.

uwada ll: w przypadku, gdy wykonawca wykazuiqc apelnianie warunku

dotyczqcego wiedzy i doswiadczenia, polega na zdolno6ciach innych podmiot6w -

a podmioty te bQdq braly udzial w realizacji zam6wienia - Wykonawca oprocz

pisemnego zobowiqzania winien jest zloZyC dokumenty o kt6rych mowa w pkt

9.'1.1,lit. b) oraz w pkt 9.1.2. dotyczece tych podmiot6w.

Jezeli Wykonawca ma siedzibQ lub rniejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.1.2 :

g.2.1 sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio' 2e:

a) nie otwartojego likwidacji ani nie og{oszono upadlosci;



9.4.

9.3.

b) nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne I

zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie

na raty zaleglych platnosci lub wstPymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego

organu;

Dokument, okt6rym mowawpkt9.2.1 1it. (a) powinien by6wystawiony nie wczesniejniz 6 miesi9cy

przed uplywem terminu skladania ofert, natomiast dokument' o kt6rym mowa w pkt 9 2 1 lit (b) -

nie wczesniej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraiu, w kt6rym Wykonawca ma siedzibQ lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje siQ dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 9 2 zaslQpuie si9 ie

dokurnentem zawieqqcym oswiadczenie, w ktdrym okresla siQ takze osoby upEwnione do

reprezentacji Wykonawcy, zlozone pzed wlasciwym organem sqdowym' administracyjnym albo

organem samozqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania

osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem.

,I O. OFERTA WSPOLNA

10.1. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegae sie o udzielenie niniqszego zam6wienia'

10.2. Oferta wsp6lna musl spelniac lastqpujqce wymagania:

10.2.1 Wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sie o udzielenie zam6wienia muszq ustanowie

i wskaza6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenje

niniejszego zam6wienia albo reprezentowania w postQpowaniu o udzielenie niniejszego

zam6wienia i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego - zgodnie z

postanowieniem art. 23 Ustawy PzP;

10.2.2 W przypadku skladanla oferty wsp6lnej' wafunki szczeg6lowe okreslone

w punkcie 8.4. uznaje sie za spelnione, je6li spelniq je tqcznie wszyscy Wykonawcy

skladajqcy oferte wsp6lnq, natomiast dokumenty' o kt6rych mowa

w punkcie 9.1.2., wskazujqce, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy

z postepowania muszq by, zlozone pzezkazdego z Wykonawc6w skladajqcych oferte

wsootna.

'i 0.3.

10.4.

1. tit.

o udzielenie zam6wienia skladaia lacznie Zamawiajqcy dopuszcza zto2enie oswiadczenia przez

pelnomocnika podmiot6w wystepujqcych wsp6lnie, o ile umozliwia to zakres udzielonego mu

pelnomocnictlva.

o zam6wienie.

1d.5. wszelka korespondencja prcwadzona bQdzie wylqcznie z Pelnomocnikiem

11. WADIUM

11.1. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium



12.1.

12.2.

12.3.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na kazdq z CzQSci 0ednq lub kilku) Wykonawca moze zlo2y6 tylkojednq ofertQ

Oferte nalezy przygotowac Scisle wedlug wymagah okreslonych w niniejszej IDW

Oferta musi bvd podpisana przez osoby upetnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i

zaciqgania w iego imieniu zobowiqzan finansowych w wysokosci odpowiadajqcej cenie oferty'

Oznacza lo, i2 jezeli z dokumentu okreslajqcego status pEwny Wykonawcy lub pelnomocnictwa

wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy upowa2nionych jest lqcznie kilka os6b' dokumenty

wchodzqce w sklad oferty muszq by6 podpisane przez wszystkie te osoby

Pelnomocnictwo os6b podplsujqcych oferte do reprezentowania Wykonawcy' zaciqgania w jego

imieniu zobowiazai finansowych w wysokosci odpowiadajqcej cenie oferty oraz podpisania oferiy

musi bezDosrednio wynikae z dokument6w dolqczonych do oferty Oznacza to, 2e jezeli

pelnomocnictwo takie nie wynika wprcst z dokumentu stwierdzajqcego status prawny Wykonawcy

(odpisu z wta6ciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)'

to do oferty nalezy dolqczye oryginal lub notarialnie poswiadczony odpis pelnomocnictwa

wystawionego na reprezentanta wykonawcy

Dokumenty dotqczone do niniejszej SIWZ powinny zostad wypelnione pzez WykonawcQ i

dotqczone do oferty, bqdz tez przygoiowane przez WykonawcQ w innej - zgodnei z niniejszq SIWZ

fomie.

Zamawiajqcy nie dopuszcza dokonylvania w tresci zalqczonych dokumentdw iakichkolwiek zmian

ich tre6ci (skr6t6w, opuszczei, skreslei' poprawek lub dopisk6w) za wyjqtkiem mlelsc

wykrcpkowanych lub oznaczonych gwiazdkq (*) lub pzypisem.

Zadne dokumenty wchodzqce w sklad oferty, w tym r6wniez te pfzedstawiane w fofmie oryginal6w

nie podlegajq zwrctowi p zez Zamawiaiqcego

Wykonawca ponosiwszelkie kosziy zwiqzane z przygotowaniem izlozeniem ofedy

SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzglQdniad wszystkie wymagania slwz omz

obejmowae wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie Poniesie Wykonawca z tytulu

terminowego i prawidlowego wykonania calosci pzedmiotu zam6wienia oGz podatek od towarow i

uslug (nie dotyczy Wykonawc6w zagranicznych, kt6rzy nie sq platnikami podatku VAT w Polsce)

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1) waftosd brutto nalezy poda6 z dokladnosciq do dw6ch miejsc po pzecinku, zaokrqglajec

zgodnie z zasadami fachunkowymi,

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, kt6ry nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiajqcy w

celu dokonania oceny oferty doliczy do pPedstawionej w niej ceny (netio)' podatek od towarow i

uslug, kt6ry Zamawiajqcy mialby obowiqzek wplaci6 zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisamr'

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.4.

13. OPIS

is.t.

13.2.

13.3.

'I4. FORMA OFERTY

oFERTA wfaz z ZALACZNIKAIVII powinna oyc sporzqdzona w jezyku polsk;m' 'niee forme pisemlq

i format nie wiQkszy nz 44. w ORYGINALE



14.2. Stosowne wypelnienia miejsc wykropkowanych w dokumentach stanowiqcych zalecznikl do

niniejszej SIWZ iwchodzqcych nastQpnie w sklad oferly mogq bye dokonane komputerowo'

maszynowo lub rQcznie.

14.3. Dokumeniy przygotowt^rvane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzor6w stanowiqcycn

zalqczniki do niniejszej SIWZ muszq mied formQ wydruku komputerowego lub maszynopisu

14.4. Catose ofedy musi byd zlozona w formie uniemozliwiajqcej jej przypadkowe zdekompletowanie -

arkusze (kartki) oferty muszq by6 zszyte' w op€wie gzbietowej lub polqczone w jednq calosc innq

technika.

14.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6sl poprawki lub zmiany wpisywanej pzez

siebie trcsci, (czyli wylqcznie w miejscach, w kt6rych jest to dopuszczone przez Zamawiajqcego)

muszE by6 pa€fowane pzez osobQ (osoby) podpisujqcq (podpisujEce) ofertQ

14.6. Dokumenty wchodzqce w sklad oferty mogq byd przedstawiane w formie oryginat6w lub kopii

poswiadczonych za zgodnose z oryginatem zgodno66 z oryginalem wszystkich zapisanych strcn

kopii dokument6w wchodzqcych w sklad oferty musi bye potwierdzona pzez osobe (lub osoby

jezeli do reprezentowania wykonawcy upowaznione sq dwie lub wiQcej osoby) podpisujqcq

(podpisujqce) ofeftQ zgodnie z tresciE dokumentu okrcslajqcego status prawny Wykonawcy lub

tre6ciq zaiqczonego do oferty pelnomocnictwa' z zasttzezenlem pkl 147

14.7. Pisemne zobowiqzania innych podmiot6w, o kt6rych mowa w pkt 9 1 4 lit b) winny by6 zlozone w

formie oryginal6w.

'14.8. Dokumenty sporzqdzone w jezyku obcym nalezy zlozyi wraz z ich tlumaczeniem na jezyk polski

14.g. Wykonawca mo2e zastrzec w Formularzu Ofeftowym, kt6rego wz6r stanowi Zatqcznik nr 1 do

niniejszej lDW, iz Zamawlaiqcy nie b9dzie m6gt ujawnid informacli stanowiqcych tajemnice

przedsiQbiorctlva w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji W takim wypadKl

Wykonawca zobowiqzany jest zlozyd ofertQ w taki spos6b, aby arkusze (kaftki) kt6rych dotyczy

taiemnica przedsiQbiorstwa byly w sPosoB TRWALY ODLACZONE OD POZOSTAT'EJ CZESCI

OFERTY. Ponadto kazdv afkusz (kartka) objety tajemnicq przedsiQbio'shva musizostae opatrzony

. napisem informacyinym, 2e stanowi on tajemnice pzedsiQbiorstwa (np Taiennica

ptzedsi1biotst'wa), natomiast wszystkie afkusze (kartki) zawierajqce tajemnice pzedsiQbiorshva

muszE byC zszyte, w oprawie grzbietowej lub polqczone w jednq calo66 innq technikq W

pzypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do zapisdw niniejszego punkiu w zal(esle

wydzielania arkuszy (kartek) objQtych tajemnicq przedsiebiorstwa od pozostalej czQsci oferty'

Zamawiajqcy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia infomacji w nich

zawartych np. podczas dokonywania wglqdu do ofe't pzez osoby trzecie

14.10. Wykonawca nie moze zastrzec nastQpujqcych informacji: naz\/y iadresu' informacji dotyczqcych

ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji iwarunk6w platnosci-

1C. ZAWARTOSE OFERTY

15.1. Kompletna oferta musi zawierad nastepujqce dokumenty:

a) Formularz ofefty - wypelniony Zalacznik nr'l do IDW;

b) Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu - wypelniony zal4'zrik nr 2

do IDW;



c) OCjw adczenie o braku podstaw do wyk uczenia z postQpowan a wypelliony zalqcznik nr3do
IDW

dl Zezwo en e na sw adczenie usllrg Lrbezpieczenlowych wydane przez Komlsje NadzorL

Finansowego

e) Wykaz glownych uslug wykonanych a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych fov'/fiez

wykonywanych w okresie osiah ch trzech lat przed uplywe/n term n! skladania ofert, a jezel okres

prowadzenia dziala noScijest kr6tszy - w tym okresie z podanlerr ich przedmiotLr i warioSc daty

wykonania podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugl zostaly wykonane - wypelniony zalqczn;k nr,1 do

IDW oraz dowody, czy zostaly wykonane nalezyciel

FJ Wy[az prac przeznaczonych do podwykonania wypelniony zalqcznik nr 5 zgodnie z pkt 22 ]DW z

'asr7e7Fr..t.1 pl.t 22 ) IDW

g) Oryginal ub notariane po6wadczony odpis pelnomocn ctwa wysiawonego na reprezeftafi:r

Wykonawcy llezeli pelnomocn ctwo tak e nie wynika wpfost z dokumentu stwlerdzalqcego stalLrs

prawny wykonawcy);

h) lnformacla o przyna ezfosci do grLrpy kapitalowel wypeh ony zalqcznik nr 6 do IDW;

i) Pozostale zalqczniki w postaci dokumentow opisanych w punkc e I IDW

15.2. Pol4dane ptzez Zanawlalqcego jesi ziozenie w oferc e sp su hesci z wyszczeg6 r €in em lczby

arkuszy (kartek) wchodzEcych w sklad oferty

16. TERMTN ZWIAZANtA OFERTA

16.1. Wykonawca pozostaje zwiqzany zlozofE ofertq ptzez 30 dr. Bieg termnu zwqzanla ofe ra

fozpoczyna siQ wraz z uplywerf tenninu oiwarc a oferi

162 Zgo.la Wykonawcy na pzedluzen e okfesu zwiqzania ofertq jest doplszczana tyf o t
.led oczesfynr pizedlLrzeniern okres! waznoic 'rvadlum albo, je:eli ne jesl to riozl,",/e z

wn esieniem nowego wad LrJn na przedlu2ony okres zwiQzanra ofertE. Jezel przedltrTenie iefrnir!

zwiqzanla ofertq dokonywane lest po wyborze oferly nalkorzystnjejszej, obowiqzek rn esier1i:i

' nowegowadiLrmlubjegoprzedluZeniadotyczyjedyne.Wykonawcy,ki6regoofetazLrsta;wybrrr e

jako najkorzyshiejsza

17. MIEJSCE, TER|IItN tSPOSoB SKLADANIA OFERT

17.1. Oie{Q nalezy zlo2yc w sieLi:be Z3firawi:rjqcelo \,r i riko,irrF ui P ]:ilrd5kri:_lro u ir lni.._i i .r'

lrepJzekraczalnyrn lennlrrie

do dnia 2't pa:clziernika 2019 r. do gocJz. '12:00

112. W p r),p"dl - .atet i. pzez W)\or a$.Q oe.1 .o _ea ne sl rroanrr alet /a-a,t.. l
niezwlocznie zawiadomio lym fakcie Wykonawcq, ktofego oferta dotyczy oraz zwroc te ofene po

uplywie terminu do wn es enra odwolania

17.3. Ofertq nalezy zlo2yc w rieprze2foczystej zabezpieczonej przed otwarc em ! op.- .ie Ltu E r. .- /
opisac fastgpujEco



,,Kompleksowe ubezpieczenie majqtku fim1y, o.lpowiedzialnosci cywilnej orcz aty

pojazd6w Przedsiebiorstwa Kotnunikacji Sanrcchadowej w Lukowie S. A.".

Nie otwierat Nzed dnlelri (wskazanym w pkt 18 IDW).

18. IVIIEJSCE ITERIIIIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastEpi w siedzibie ZamawiajEcego w hrko,.vit) u PilsLrotk ego 2! p..krll } 1 /

$,, dniu ?1 lia:cizioirrik; 2015 r. . (jat:lt. i-ttoi)

19. TRYB ISPOS6B OCENY OFERT

T91 W tok! dokonywania oceny zlo2onych ofert Zarnawiajqcy moze zqdac Lrdzielef a przez

Wykonawcow wyjasrien dotyczqcych lreSci zlozonych pzez nich ofert

T9 2 Zanawiajqcy poprawiw tekscie oierly oczywste omylki prsarskie, oczywiste omylkirachLrnko\rve. z

uwzglqdnieniem konsekwencli rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omylki po erJaj:rL:e

na niezgodno6ci oferty ze Specyfikacjq stotnych Wafunk6w Zeln6w en a, nlepowodujqce stotnych

zmian w tfe6ci oferty, niezwloczn e zawiadarnialqc o tym Wykonawcq. kt6rego oferla zostale

popfawiona

19.3. Ocena zgodnoSci ofeft z wyrnaganiami Zamawialqcego przeprowadzona zostane wylqcznie ia

podstawie analizy dokumentow I rnaierial6w, jakie Wykonawca zawarl w sv/ej olercie

194. Ocenie podlegac bedzie zarowfo fonnalna jak i nrerytoryczna zgodnosc oferty z vr'ynag:rr am

niniejszej SIWZ

'195 Zamawiajqcy dokona oceny ka2dej z oferi netodq "zgodna niezgodna'

T96.WprzypadkLr.gdyzajdqokoliczroscwskazafewari.S9lstawyPzpZanr!:walqcyodrzirca"ierii

Wykonawcy

19.7. Przedstawienie przez Wykonawcg nfofinacjr nieprawdz Wych majacych vvplyur na v/yrik

. post9powan a o Lrdzie enie niniejszego zarnowien a, skutkowac bQdz e v",yk Lrczeniem Wykonawcy z

prowadzonego postQpowania zgodnie z art 24 Ust. 2 pkt 3 Usiawy Pzp

19 8. Zamaw ajEcy oceni i por6wna jedynie te oferty ktore:

r nre zostana odrzLrcone pzez zamaw ajqcego

r zoslanE zJo2one przez Wykonawcor,! ftewykluczonych pizez ZamawajEcego z nin ejsze.l.

postQpowania.

-19 g Kfyteriami wyboru fajkorzystf ejszej oferty bgdq:

1. Cena (cena brLrtto oferiy) 100%;

19.10.Zamawiajqcy wybierze jako najkorzystnielszq o{ertq ktora ot|zytna najwieksza czbQ pLrr ito!,. ((.))

Punkty zostanE obliczone wg ponizszych zasad:

W zakresie krvterium Cena {C):
C=C"/Cb'100

gd7 e

C - liczba punktow w krytedum Cena



20.

Cn najnizsza oferowana cela brlrtlo

c" -.-r. l, L,o b.dd F o--'l

WYIVIAGANIA DOTYCZACE ZABEZPI€CZENIA NALEZYTEGO WYKONAN'A UIVIOWY

2A.1. Zanaw ajEcy ne wymaga wniesienia zabezpleczerrla nalezytego wykonania umowy

SRoDKt ocHRoNy pRAWNEJ pRzySLUGUJAcE wyKoNAWcoM

21 1. Wykonawcor. a takze ifnym osoborn lezerich nteresprawnywuzyskar!zamowieniadozrallL b

moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawajqcego przepisow lstawy Pzp

przyslugujq Srodkiochrony prawnej na zasadach okreSlorych w Dziale Vl cytowanelwyzej usLawy

Pzp

PODWYKONAWSTWO

22.1. Zanaw ajEcy dapuszcza powierzenie wykolania czgsclninrejszego zam6w enra podwykonawconr

Wykonawca zobowiqzafy. jesl vr'skazaa vr' swojej oiercie w dokLimencle sporzqdzoftrf n.l

podstawie wzorlr stanowiqcego zal4czn R nt 6 do DW. czgSci zamowienia ktorych vr'ykoflrJl.l

zamierza powierzya podwykonawcom.

222 Wykofawcanlejesizobo$/iEzanydoskladaniadokumentu,oki6rymmowawpkt22 l Niezlo2ene

ZalEczn ka n 6 do ofe.ty, lest ozumiane przez Zamavviajqcego jako zgoda Wykonawcy na

wykonanie calego ppedmiot! zamdwienla sanrodzie nie, bez powiezenia czqscr zarnoi. !/ ;
pod$rykonawcorn

SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZA|MAWIAJACEGO Z WYKONAWCAIV]I

23.1. Zanav! ajEcy bqdzie pofozumiewal siQ z WykonawcE w sprawach dotyczqcych ffejsuego
postQpowania w fofinie pisemnej, iaksem oraz drog4 e ektronicznq za wyjqtkien oferty, kiora m|r:j

byi zlozona w formie p semnej. OSw adczenia wnrosk zzw adomrenii] oraz rnforrIacle uu;rz:r src

za zlozone w tef inie, jeze i ch tresc dotarla do adfesata przed upJywem terrninu. a fakt otrzyrnan ir

zos,alni-7^{o--niF oo'^,-rdlot y ()/-. La/.Ja,F ,o ,",,. lJ..d .J.F

23 2. Pisma nale2y kierowai na pon zszy adresl

PrzedsiQbiorstwo Komunikacji Samachadowej w Lukawie 5.A., ul. Pilsudskiega 29 21-40C
Luk6w, z dopiskienl: Przetarg nr ZP A2/2019

OSOBY UPOWAzNTONE DO KONTAKTOWAN]A SIE Z WYKONAWCAMI

Osobq upovr'aznionE przez Zafiaw ajEaega da kontaktowafla sie z Wykonawcam jest

Andrzej zdebsk e ma l: b uro@polbrokef.com.pl

21.

22.

23.

24.

tel :505 999 990



26. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie lznana za najkorzysiniejszq, zobowiEzany jest przed podpisaniem

umowy PzedloZY6 Zamawiajqcemu:

- iezeli Wykonawca ma siedzibe poza teryto um Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza

realizowac zam6wlenie za posredniciwem oddzialu zarcjestrowanego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zlozyd odpowiednie oswiadczenie' 2e zam6wienie

b9dzie realizowane za posrednictwem tego oddzialu;

- jezeli oferte zlozyli Wykonawcy wystQpujqcy wsp6lnie, powinni oni peedlozyc umowQ

konsorcjum lub umowq sp6lki;

O terminie na pzedlozenie stosownych dokument6w, zgodnie z powyzszymi postanowieniami' Wykonawca

zostanie powiadomiony ptzez Zamawiai|cego odrebnym pismem W przypadku nie przediozenia przez

WykonawcQ wymaganych dokument6w w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy'

wniesione wadium zostanie zatrzymane, a ponadto Zamawiajqcy bQdzle uprawniony do dochodzenia

odszkodowania na zasadach og6lnych (za szkode spowodowanq uchyleniem siq od zawarcia umowy)

26, ISTOTNE POSTANOWIENIA DLA STRON ORAZ INNE USTALENIA, KTORE BEDA

WPROWADZONE DO UMOWY ORAZ ZMIANY W STOSUNKU DO TRESCI OFERW JAKIE

PRZEWIDUJE ZAMAWIAJACY

' Obowiazki Stron okresla CzeS6 ll SIWZ - lstotne postanowlenE umowy

Zamawiai4cy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp pfzewiduje zmiane postanowiei zawartej umowy w stosunku do

lresci ofe4y w zakresie:

1) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastqpizmiana powszechnie obowiqzujecych przepisow pfawa w

za\resie majqcym wplry ra real,zacje pzed'niotu unowy

2) zmiany wynagrodzenia o kwote wynikajqcq z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistnialej po

. Podpisaniu umowy,

27. ZALACZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ:

Zalqcznik N 'l - wz6r fofmularza ofertowego;

Zalqcznik nr 2 - wz6r oswiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu;

Zalqcznik nr 3 - wz6r oswiadczenia o bfaku podstaw do wykluczenia z postepowania

Zalacznik nr 4 - wz6r wykazu uslug, czynnosci i zam6wiei wykonanych pzez WykonawcQ w oKresle

ostatnich 3 latl

Zalqcznik nr 5 - wz6r wykazu prac ptzeznaczonych do podwykonania;

Zalacznik n 6 - wz6t inform acji dotyczqcej przyn aleznosci do g rupy kapitatowej'

13


