POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3
sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

Znak postępowania: 595232-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.
Wersja po zmianach dokonanych w dniu 16.09.2019

(Użyty w Specyfikacji skrót SIWZ oznacza niniejszą
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Bolesławcu spółka z o.o.
Adres: 59-700 Bolesławiec, Modłowa 8
Telefon: 75 644 23 00
Strona internetowa: www.pks-boleslawiec.pl
REGON: 230466861
NIP: 612-000-43-11
Numer KRS: 0000047422
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I.

USTALENIA OGÓLNE

1. Zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu
nieograniczonego. Zamówienie sektorowe poniżej 443 000 EURO - progu określonego w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479) wydanego na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).
Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwaną dalej Prawem
Zamówień Publicznych. Przepisy Prawa zamówień publicznych mają odpowiednie
zastosowanie w przypadkach wskazanych w SIWZ. Postępowanie prowadzone jest
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr Z/18/2017 z dnia 27 października 2017 roku Prezesa Zarządu PKS w
Bolesławcu sp. z o.o.
2. Przedmiotem przetargu jest leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk.
3. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Bolesławcu Spółka z o.o. ul. Modłowa 8; 59-700 Bolesławiec.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
7. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ – nie
dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których
mowa w art. 29 ust 4 Prawa zamówień publicznych.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Rozliczenia prowadzone będą w PLN.
12. Zamawiający nie żąda kwoty należytego zabezpieczenia realizacji umowy.
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II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk.
2. Dokładna specyfikacja wymagań dotyczących autobusów będących
przedmiotem leasingu z niniejszego postępowania zawarta jest w załączniku nr. 2 do
SWIZ.
3. Przedmiot postępowania przetargowego według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
zawiera się w kodach:
a) 66114000-2 – usługi leasingu finansowego,
b) 34121000-1 – autobusy i autokary.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Ustala się termin realizacji zamówienia (dostawy, odbioru) przedmiotu leasingu do
14 dni od momentu podpisania umowy, na podstawie Protokołu zdawczoodbiorczego nowego autobusu turystycznego – Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Sprawdzenie zgodności z SIWZ nastąpi na podstawie przedłożonej przez
Wykonawcę, wraz z ofertą przetargową, Specyfikacji technicznej nowego autobusu Załącznik Nr 6 do SIWZ.
3. W przypadku stwierdzonych braków lub zgłaszanych uwag (niezgodności z SIWZ)
podczas otwarcia ofert Wykonawca ma do 7 dni roboczych na ich uzupełnienie lub
usunięcie.
4. Wybór Wykonawcy stanowi podstawę do uruchomienia procesu zawarcia umowy
leasingowej, a następnie rejestracji i ubezpieczenia pojazdu.
5. Dostawa/odbiór przez Zamawiającego nowych autobusów stanowiącego przedmiot
leasingu wraz z nieodpłatnym przeszkoleniem z obsługi pojazdów nastąpi w terminie
do 14 dni od dnia podpisania umowy leasingu i po rejestracji pojazdów.
Ubezpieczenia OC, AC, NW będą w gestii Zamawiającego.
6. Dostawa/odbiór przez Zamawiającego i Wykonawcę nastąpi u dostawcy
autobusów (Wykonawcy). W ramach czynności odbiorczych pojazdów wykonana
zostanie jazda testowa, oceniająca sprawność techniczną odbieranych autobusów. W
przypadku wystąpienia problemów technicznych z odbieranymi pojazdami,
Wykonawca przekaże inny pojazd o identycznych parametrach lub na miejscu
wyeliminuje przyczynę problemu technicznego.
7. Niezawarcie przez Zamawiającego umowy leasingu lub niepodpisanie protokołu
zdawczo-odbiorczego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie traktowane
jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z konsekwencjami
określonymi w art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
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8. Termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi 60 miesięcy.

IV.

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO PRZETARGU

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ważna koncesja).
2. Posiadają zdolność techniczną i zawodową.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia.
4. Wykazują się należytym wykonaniem leasingu finansowego lub operacyjnego.
Potwierdzeniem tego przez Wykonawcę jest wykazanie się należytym wykonaniem co
najmniej dwóch umów leasingu finansowego lub operacyjnego środków transportu o
łącznej wartości nie mniejszej niż kwota 50% wartości złożonej oferty. Przy czym
wymienione umowy Wykonawcy nie mogą być starsze niż 3 lata licząc od terminu
składnia ofert.

V.

KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE Z UBIEGANIA SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art., 24 ust.1 pkt 12-23 Prawa zamówień publicznych.
2. Wykluczenie Wykonawców nie spełniających warunków wyżej opisanych następuje
w trybie art. 24 ust. 7 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI.

SPOSÓB SPORZĄDZANIA OFERTY

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim oraz
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z załączonymi wzorami (załączniki) i
innymi wytycznymi zawartymi w niniejszym SIWZ.
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3. Wykonawca musi podać wszystkie informacje, na które w załącznikach
pozostawiono miejsce do wypełnienia lub jeżeli dana informacja jego nie dotyczy,
wpisać zwrot; ,,nie dotyczy”.
4. Należy ponumerować i podpisać każdą ze stron oferty oraz sporządzić wykaz
załączników do formularza ofertowego.
5. Ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc nie wypełnionych i
zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osób upoważnionych.
6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, natomiast poprawki należy opisać
w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej. Poprawki cyfr i liczb wpisać wyrazami.
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć z
tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.
8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy podpisujących ofertę.
9. W związku z tym, że oferty oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane
przez Wykonawcę w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec, które
dokumenty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie taki sposób, aby nie budziło to
żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia
treści oferty przez osoby nieupoważnione.
11. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o.;
59-700 Bolesławiec, ul. Modłowa 8
oraz napis:
„Przetarg nieograniczony - Leasing operacyjny nowych autobusów w ilości
3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.”
12. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to
składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty i umieszcza także w kopercie z
naniesionym napisem:
„Cofnięcie oferty przetargowej - Leasing operacyjny nowych autobusów w
ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.”
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13. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została
wcześniej złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych
zasad i umieszcza także w kopercie z naniesionym napisem:
„Zmiana oferty przetargowej - Leasing operacyjny nowych autobusów w
ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.”
14. Uwaga: w każdym z w/w przypadków na kopercie należy umieszczać
napis: ,,Nie otwierać przed 26 września 2019 r. godz. 12:00.”
15. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁÓŻENIA OFERTY
Oferty należy dostarczyć na adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o.,
59-700 Bolesławiec ul. Modłowa 8
Sekretariat, IV piętro do dnia 26.09.2019 roku do godziny 11:30.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom.

VIII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Wymagania i opis techniczny oferty (załącznik nr 2),
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu
wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ustawy oraz art.22 ustawy
(załącznik nr 3),
4. Wykaz należycie wykonanych usług (załącznik nr 4), wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
5. Specyfikacja techniczna nowego autobusu (załącznik nr 6),
6. W terminie 3 dni od podania informacji, o której mowa w (art. 86 ust.5)
Wykonawca dostarczy oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej
(załącznik Nr 7)
7. Projekt umowy na usługę leasingu operacyjnego nowych autobusów w ilości 3
sztuk według wytycznych z załącznika nr 8. Projekt umowy leasingu należy
przygotować również według wszystkich kryteriów z pozostałych
załączników i ustaleń wynikających z niniejszego SIWZ
8. Potwierdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem przetargu na kwotę co
najmniej 500 000,00 złotych.
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9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży:
• odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
oraz zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o
których mowa w Dziale VIII, pkt 6, składa dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości tłumaczone na język polski.
11. Dokumenty jak w pkt 9 i 10 winny być wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy od daty przetargu.
12. W przypadku powołania się Wykonawcy na zasoby innego podmiotu, Wykonawca
przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu tych zasobów do
realizacji zamówienia.
13. W przypadku ubiegania się wspólnie kilku podmiotów o zamówienie do oferty
dołącza się pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy. W takim przypadku stosuje się wymagania SIWZ do wszystkich
podmiotów.

IX. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ
1. W celu nie wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, Wykonawcy powinni
złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy jedynie spośród ofert zgodnych z
Prawem zamówień publicznych.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY I OPIS SPOSOBU
OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą cenę oferty brutto podaną w formularzu
Załącznika Nr 1 do SIWZ.
2. Najkorzystniejsza oferta = najniższa cena brutto = 100 pkt.
3. Kolejność ofert i ilość punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Cena oferty = cena najkorzystniejsza/cena oferty badanej x 100.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać stosując podane kryteria wynosi 100
pkt.
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4. Cena oferty to suma ceny całościowej oferty z punkt 6 załącznika nr 1 (formularz
ofertowy) do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza
się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
6. W przypadku uznania przez zamawiającego, iż zaoferowana cena wydaje się
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający zwróci się o
udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
spoczywa na Wykonawcy.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca nie jest zobowiązany do wpłaty wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin ważności ofert(związania ofertą) ustala się na 30 dni kalendarzowych od
upływu terminu składania ofert. Oferta o krótszej ważności będzie odrzucona ze
względu na niespełnienie warunku formalnego.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w trakcie trwania oceny ofert
zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie w ofertach terminu związania ofertą.

XIII. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2019 roku o godzinie 12:00 w
siedzibie zamawiającego PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. ul. Modłowa 8; 59-700
Bolesławiec (sala narad IV piętro).
W otwarciu ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy lub ich pełnomocnicy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły
się do zmienionego terminu.
O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
pobrali SIWZ, jak również dokona zmian w terminach podanych w ogłoszeniu o
przetargu nieograniczonym.
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XIV. OTWARCIE OFERT
1. Przetarg odbywa się wg procedury zawartej w ustawie prawo zamówień
publicznych.
2. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje w części jawnej (w
której mogą uczestniczyć Wykonawcy):
a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu,
b) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu,
c) podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
d) otwarcie złożonych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem w
następującej kolejności:
• oferty z napisem ZMIANA OFERTY
• oferty z napisem WYCOFANIE OFERTY
• pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia
e) podanie nazwy firm i adresy Wykonawców, oferowanej ceny, terminu realizacji
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności za jego wykonanie,
f) przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert.
3. W części niejawnej następuje:
a) ocena ofert pod względem spełnienia warunków formalnych,
b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji,
c) wezwanie wykonawcy, jeśli zachodzi konieczność, do złożenia dokumentów i
informacji umożliwiających wybór oferty,
d) wybór propozycji najkorzystniejszej oferty, odrzucenia ofert lub unieważnienia
przetargu
4. Zamawiający wybiera tę spośród ofert, która spełnia wymagania i
uzyskała największą ilość punktów, chyba że nie złożono ważnych ofert.

XV. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z
ZAMAWIAJĄCYM
1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
w terminie na 2 dni przed upływem terminu wymaganego do składania ofert, pod
warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
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później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
2. Pytania powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną.
3. W przypadku formy pisemnej należy na składanym dokumencie zastosować
dopisek:
„Pytania do przetarg nieograniczony - Leasing operacyjny nowych
autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.”
Na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. ,
59-700 Bolesławiec ul. Modłowa 8.
4. W przypadku zadawania pytań drogą e-mail należy wysłać e-mail na adres
sekrateriat@pks-boleslawiec.pl wpisując w tytule wiadomości (lub ewentualnie na
początku wiadomości): „Pytania do przetarg nieograniczony - Leasing
operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu
Spółka z o.o.”.
5. Odpowiedź zostanie udzielona Wykonawcy na piśmie lub drogą e-mail (w
zależności od wybranej formy komunikacji). Kopie odpowiedzi będą opublikowane na
stronie internetowej www.pks-boleslawiec.pl w zakładce Biuletyn Informacji
Publicznej.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z powodu
zbyt późnego zgłoszenia pytań.
7. Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić lub
zmienić treść dokumentów przetargowych własnej inicjatywy lub w wyniku uwag
Wykonawców.
8. Każde uzupełnienie lub zmiana będzie stanowiła treść SIWZ.
9. Informacja o uzupełnieniu lub zmianach będzie publikowana na stronie
internetowej www.pks-boleslawiec.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej.
10. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert przez Wykonawców w celu
umożliwienia im wprowadzenia zmian w ofercie.

XVI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w trybie art.93
ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje Wykonawców biorących
udział w postępowaniu drogą elektroniczną. Informacja ta będzie zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
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XVII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
Wynik wyboru oferty Wykonawcy zostanie ogłoszony w okresie ważności ofert,
poprzez wywieszenie informacji o dokonanym wyborze w siedzibie Zamawiającego tj.
PKS w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8; 59-700 Bolesławiec na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy.
Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyniku przetargu powiadomieni
zostaną wszyscy Wykonawcy drogą elektroniczną, którzy złożyli oferty.
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